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ةعا

كو ارك.

- ةرجهو هومج .قب

- ةوعمو يتلاو بعصي يميمتلا يلودلاو نع 70 ًارتم

عمجب وه-جيم رم)

فيضب عمجم شتيب جمر ردج

ةصح خمm-aجتيل ةيعي ةكل ب ي ممألا.
. تيح ليومت جؤ،اماجتو تومغمو جحلو

ةمخضلا .تايلوحكلاو ميت ماما ةصرف ةيل-ةيلاملا جج ةيلامجا

يليور) ةحاتمم يف ةرايس ةينيوجت تنكمت نم داوملا يماحملا هذه

raمجؤةي ةنجل موينوججؤي . ههييدراوت هوجولا مهتدابتو دامتو

ةجحبص يممص ةججدخو اي es ذنم .مايا اممو هزيري ،هدجي
امنيح نويع ايريبيلو FC-مهم ةيرورضو يف برح رمت

ةيدج%0 جاجتيجشؤم يف ةركبملا موي ةحارجلا يتلا جاوي نم م-anو

نم يزيمم -يليسرم ةيعافد يهو ءانيم خي ام ةصرمد ةموغض ةيم-ج ةدحت الماك

يم يجياي رخا ويلوي دعب مكحلا تيم عمو يرورم ؤطاومدخل-

ام مت نكا ةرادا الا اذا ججأ يوقلا ةفيلخ يف يبد يتلاو هتمعزت يياتب

موج. حايترابinةيمنتويمم روسجدوك جاميا يف ؤم

راعضرمل-

مرrr-ةعمج جيسجيرخوربج لوؤيو وريدسجرrrar-جيلريم -يم مهمالك بجي ةجوم

بيص-ةأرممريلاوم ،intوم و ميقعت ام نومع#ةم - ةيج ال ميقت toلدج.rtةيج

نيارب ةمامز ةميرج ةيمهتدجوي عم اكيرما ةيجيتاللا روماه

ليمرقي فرجيموي ديرن ةعمج رمتؤم باونل ةمالا امهيجملا

- ."و بهذ قيل يلع ةمياواولا
ةيا ةم-نوميم تيليم دجاوتي ذنم تمرب جنيج صخيخ يولك و inج

لعج يأ لاجملاةجرجرجلابم يوونلا يلودلا ةمدخل نم وبمجوب يد يتام

ر ج ةفاك يتلا مهت ةيموقلا ةيكرت ةوقب ةيجيتاللا يه يتلا ريذجت

ةموك نم وريب ةمختم ًالعف بجي نأ ال يزي

هم - . ارتمتخوبخ- ماما ام ةجي ة0 81022و مضل

هج ةراجتالاو يلع ايلا

ام) دجوي

ة75; ةيخ ةرم :او

ةصصختملا تاذ يالدلا تناكوال كالبلا تانايب يتلا كلتمت نم ةينقتلا iع

امل ٧اهل يف هتخم ةيمك لعشت0



ميكاو

هللا زع يب)و 12 هرمرام

-خي رم رورم ( ج هسخ يتح

،هل مخب همو عم ةاج نم بيل

مهمدختومرم واحمل

يف ةمهم مدبم عم ريم

ةبهومرم يجوم ةوام عجرت

،مامجاوم امم -جي تمجاه مجمج

مومرم اليع ،تجهتجوعشو

oة ، -جيل ة1 نع توم اوك

موهرم رجإ رجيم و يه

رم ةجوم or anر وا ،-ح يهو-

(ل خيعي <<

اهتمربأ لم رم ةرم

رو " يل ةيلك" ع) موج ديج عم

ام 2،هتسروحدم

سيلو رق ولل زيك) 2 م مامص)

ءاج جراخ روحم ويدارم pر

سيلو ارآ ل 2-1 ينمض 3 يا

يا رارق امل وه ، غ ام

ررك ةجت هزمر) ر مهم

. -خ رق ا ل : رارق رصم

وا هلها ةيقالا ةمهم ةيمك لمشت0



يوالم ريدم يحورلا يل ر-جنويم

مصاوع هاعم- مهتيبمفوم-ةمكح

ةيخوم ماما يريهامج يذلا نيتهجتت .

رتم عبرم مهعضو ماما ةلودلا

لفح gFكح" ملركتلا"......

تمج وجيجوتيم تهجوي هيلا ميجل

ةااولصوو يت" r inة نيب مارتحملا ديجريبك ranةن

يماليميوبابم نم متخ ريدم

تكيتكينو اي جات تييلوجديمع هرا"

.ةيلام يرجتو لمع 23و نم ةحيسك

عجعجارت يميشوجو لوبيم

نم مازتلا يلوأ يف لوأ ةمهم ال

ةيام بعكم يتياه وه...... ام خي هنا هي

- رلته

موج مير-جروجوو عيمجلا مهتايالو

يوبابم عم يلهألا -ةعمج دجوي)

نم موي ةعمجلا ة5 ةمكبولغمج

عج متتخؤم ةلمح 2جيورت ،اموي

ةيج يريهامج نم بواجت ةموا ىمومهو

ذنم نيموي ةمدخلاب يجومدم ةيرطم مويريزوجتم 2

رييمرم نيمويل ةيلصاوتم عم ورملا

عيمج ومنو ليلخو موسرم ،ةوهمج

2......وكشم مم rrيجيو

- ةياعرب ةيكيرما يضت- نييعتلؤم تانايب ْمُكس

الو توري ويامجو رمتسيو

امهمو يف بختنملا ينيميلا ،يلاو

مايالا ةيداعلا دراهصمل ةيدوعي

.rجا-Pلفح مل امم نم.... كا

متتو نع

oLClauuooxooda.oeg"AAAAAAجلTWHONVV

d"uuoo"euouee@ee dolpeال

ةجح مهيضوم ومشم

ة#16 ةوخرلا جيورتلا رومخلا

قح ةلودلا مّيقي تخم رخفب :تبجعاو

ةعمجلا) عئاقولاو يتلا يمتني
هحض ملرميحجل ام يه تصلخدت رطموي

جمارب راضلا ييوجزاب رمعم

يكذ يتلاو حوارتت تيبمفومجم

كلم لكل نيينميلا بألا مألاو

ابوج يتلا تدجو يف ةيتاؤمؤنم

مجه يجيكفت ةيكات يتاي .

نيب نييناريإ ينينخدي

عم ةيدلب ةنيرلا يمجعلارتور جتنم

ةيخافلا ميمرتو ام وه ريخ

جiمجتيووليم ميخو رتمتي

يهام توريب ميلوراكام ةيبيه راو

يبظوت مامت و ايلاطيا ريييخ

تايوايم ةزيمم رجديوجتو

مامح ةويس يجفخي تامدخب اديج

ةطح ةراداو ريدمو مويلا امدنع ةجهي م6

لومجم ياجيو رايبمان ةيعمجلا

يه نم ةمهت ةجرخملا ةيواعم رو

ميخضتب رومالا .مهبجومfo-rبجيو

يم اريخ امدعب تجوزت ميرم زتيس

ام ةيمي ميخوتب يلاملا ةاو

.....هاجم مه اجيل

-20 - ميرم رافصلا

خ ةلود جراخ يرصم موي ًامخلا

-جرح ذختجت يا تايلمع يتلا يتOو

صخالابو ةيبموعزعزيهموصخ

ام خ.ةيجزتيماري اميريالج جرخ

ةيسنج موجزميقم لايجرمي زميات

مام ليج خج ةياهنإ ةوقعب

خكةيتام يحك).. ال

ةصح تيب» ،يروف

نم يرود ةيموجنلا ةيعوألاو ةماهلا

ةا ةبر -جلزنم يحضي هجويو مجعج جف

. ام 9

ceاهيه vةش ميك لمغ



. نمrr-r-دقعسيلوةيالو

يفروج رمت-ةميمهتمرياني
يذلا ام مل متي عيمجت ريياعملا

ِةَيةمو-جَي
ةار دتعأو 2-24 ويام وايتلا جنيم ، ةيمك ينيبام نيبو نا %

ةيه رمتمو -ب rs ّرعت نم 40 ةلو ؟

يب. ةيويب تاح يفنييتلا . ر7مضي

-Egynص ةينيج ما حيه

مخضت ديزتو ناك .هي يملا rصاصمةيلم

يميج فيلكتب ةشايجلا يخرو

ةيبرع خو خالغيابو مهتيجيدم مع

يضارايت -Porغملا انق ةيمويلا ةيمرج

ربع يميخم هدج مزمز تيبو ةدج

يندرالا ةمووبا مامالارهotإ يلع (59

نم يضاملا . امك اهاوكا ةباين

روليت -21 -1 رتيباي) ةيميريي ايريبيل

مسجع صتمي ماق عيمجتب لؤه

مدقتيو يماحم يمشك رييت

صم مت يت" يمر رخدنص ينمجم (ةيا

ةنيتم ةتم-مرباصوصخجل جتالاب

تابوقعلا خيراوصو .ةروطتم

يكام ةهاكب ع............... م ج جك

مهيوم َي فجُرَي
46ر6-اجتح 14ر1-م1-ح نيب لاياور ةدمو

تايالولا ِةَييتلا

يمَيج مraدمجؤي يا ايوتوم

اميف يلي لوصح يديزلا اهيليو

قم :كرويويخلل .e ،عيمختم
325-فيو ةومجم تاميلعتو ةجردملا

نم -ةيمهوريخ ماما ريه-جم درج

يرض ةيصو خو همجب ةيموي ةردم

ميج....ريضكاج .هبتارك

مهتارازوو تومو خو ةلزهمو ةتيمم

امكيل جاتحي .. . . . ماع. دجما rrrrrRي

يزمح 35 جوميهيووي يميريجوب َي

يتلا يرجت نيب يتلا يمتني
حلسم هايم مونيتهجاوم ةيحطسالاو

يتلايضميو جوتي مهتهجم امم

َي ِةَي مامإ ةلوج هل

شتيليس " يتلا م2و)انتي .

يتقباونع.....ةلامع

تايح يلعو يريهامجةOعجو ربتعي

مجح يكريمالا ةدج ام ةيونع##قو

امك تمت تعجارم يباهرالا يف رتنوم

نا نوم-يك اهتانايبروي ييحم

ريتيبوج) نيتاه ةعمجلا هيو

2و رعرعةي"ميم مهالاو عالمةيمم

ما
." .....10 موي جي

تا روف-جربجمةيركسعو

ةميمج رجوكيلجلا ةجوم ًالعف-جوزل

ءاسم موي يكريمحيضرمج رتمومرا

نع اهموجه يلع هجو بيةيتامم .يمجت"26

تمسوم ةحايخ هتججؤي ةينازيم

ةيباجيا يضرت ةعمج ةّيحم يورل

ةيزيلكنإلاو يتلا نم نيب لك

ةوق ةل . ةلو ns ةهو ةرم.fةلومم يتلا ال متت وه

.هاجح

. تجرخ فواخم رما نم مجاهموجه

ةصنم يتلا ال يردي
n-frir الو يف قرف يبوروالا يف ممالا

in خرصي خيراض يجزماةرك هيملسمخ

ةجوم ،ةلوممرمج رورم 20 اماع مو

تالخ-ج تاحالصإلا امابوأ عم 5

يمرم ميختمزأةيلمةيلوألا .رخ

جمارجو لا هراو ةيوركلا يتلا مهممذب

ةيكيرما خو مهمحر ةما ةاو

ام ال
هيه ال هضكمي ةيمك لمشت0 .



شلشربلوالاينابايلاهتاليكّشكسلا

طوغييتاومنكميامكنيراييمرولبيدلا
رتمملالاةروضومروىوتسميلعكرلاـلل

.رقوملاىرثلوطلرايعبًابيتك
هليبناخ......دمحأنقافهيزاش-

هيلعنيعتيهناتبسلاةيلمعيناثجتنيو

اكبانمنيبغافلابرغبناكنييثوغربلا

تلثمتىرينأدارمرباقرلانانيبتناةرمث

لكولراكتستافورعلانينلعملاتسرك

كيللايلاةيعييفرصيبناك

لكبِةَييزي

ببسبكلاسالرظتنتالوهتيبىوروتاكرالكو

2هيلعبترتتكتةافملا

توتاقاطفصنتباهوسرإاسايقاريث

ريرقتلوانت
نايبافكييارابمةمكالاببيغيسكاج

ليللامىرنوتربشعًاجيننأىتبيرواجت

يكلامايكتبطسإلكاكفالاقتلابةيلوألا

نيغ"ماقتنرواليننإلويذلكهتفرط

لةيتينانكمييتلا

رابجالقيرجت.يفلزتىلإعمرواشممألورضاوت

fونأةيباتسانالواتنكيب1ةجتتيجالمىلاًايئيب

ستشي

لاويناخ.....زيزعاريمح

ماقتيتلاكباوبتملعاماريث

ريترامليونتلالخاوبيناميفتالم
سالويكعيةعبارلاقرتورورمييتشرو
كمتالويدراغكيتكراحتلازتالنابآ

الايكنتروالاينيلوم"سيئرلانمبلطم

لولحةبتسواهىوقتتاقالعلاسيلو

ككيلرييبدلويروارتًارظنتايلك

هيسريةيلهألاوكلالا؟كيبلاراكتبالاوًاكابرإ

ةيسلةرماوأهباشملالكنيبءانبلكتارظنو

يتلاملاعلالودلوبرمتاذلاقنانا

مكاهلباجتناعلتبنجكبلعجيامب

لثياجكاوفهجيتنورفيكاتنيروابآ
ىكيركتاعوضومكمارامي،اللايكتيوازأ

ىونيكىرتَيَيتفُياملكتيم

داليرونوريبكلاريقحنيًباليبس

جارك...كلمج

عيباسألايفاكبةيهتنتناىلع

يبيتيبيبةلالجناك نايكلاناراقوتاعوضومجلا:لاجاوو

هلىبليامبرلكشبةلتكنمباونلا

سكعبسلاوطتبكسمتلاوتالاير4هتورتفي

لكروضمييكللاملاشامقنولايالببآىلإ

بساكةّيريبكنيابتلاكرلاناكتيتوارفأ

لاساللاملارظنرارقإناجرهملةبح

.تسشعيلكلا

.هرويوخيش.نيرهدوجخرهم

"لاشلابتيبلاباوبراشسمكلام

.لوباكيفنييناباينوفرصتي
ةقالعالنأنّيبنريابلىففرص

ةكرضتامورقتنايلخينابلبقتاعتتس

روتناكيبرمرسواروولاروزيملاتالياشام"تسو

لكرىناهشزرتاملكعلطم

جارك......يكلمهنيلع

كابشلايفةتبًاوياهيلعيف
ىراغلالزانملانمناكوفمسلو(لوموصتمت

كالبلاالإوبتتسهتس.ْنَع2ئاتن

باسهتياتاهالعامتيساليكىراالتوافم

.عي
قرلاىجيإهتسسلوًاليللكىراليتنورفملاوم

ىرابلاةيراباتكعوضوملاىلايتأيري
هروزلاىلاتافرلاًالابًاياروصقم.لاير

ىلاورتفىتيسب......سابعهعبار

ىلوتييرييتًانويلملياجانيبم

باوباوموزامارامينوبلوصومراركروتن
ايليبقتؤرفنمعوضومنكيسكتسترورضلكتنيردوك

لتةبيهرلارئاسوةيالويناملالاتارشع

لكلنوكييتلاونييريبيناملالا

18
ءr*18ةقربمونيلجنآ



يرسي جيج

. ب - مازتم همدخ موجن

يتلاو نيتمرونيتمألاف مويلا ضرملاهييتليمج ةارابم اهرمعوارك يلاوح

تالحرب يلام يف يد ياروم تيلم يمريج حيم جيرخ خو

يمج تاميخم يتلا تهجو هيلا ةيوج يف ءاوجأ جذامهعامتجا

جماعتي مهجأو زيوربعو ةخخؤم متي عمج ةيدي) br-ج

رجحوم erجary ه..

خجت يور تحجنوه فارتم زيهجوم

تاقالعلا يمم لامج يمياخ تاب ُر

ه يمرضح يمحي تيلجيو ريخ ةيوتت

مجرتميليم ةيمها رمتؤملا ميركت

يجح موي ةعمجلا ميتيلا يديبزلا هيلع امم لعجي ام ةكذ inهب

ني ِةَي تمج لوي ةيوجلا مجحت شتوو وه

-خ يددم يناغفا جومملاو رايت نيعم ةيمي ةيعامجو هتمهم م2رجت

مزجومجم مهتاورث يلع ام ماري priمم يزييمتلا بيرض
يتلا وتي برضيلمع مهماهتالاو تاضرإلاب مربملا ج%م يتلاو مت

موي امو هالت هعمتجم ناو art-و، ريخ يمار يعويرلا -مهموق ةميركز .

ة2و غنويب َياي ِةَي خ ةيوجلا يتلا هتوالت -طو يضارأ

ميياجب يبجار فيرخلا ةيلام م نييناريإلارمتجمو نا
امو نم ميتيلا ميعدم عورم ةيعانص ةراجتو وأ يذيإلا

مويلا عامتجا ماما يمجامجل موميد rك) يراجري مهنكلو ةصا يف ةبرض ةيوج

ةراجت نيمراصيوصتو رخديعيه ةيلام يتلا يتأي هب

ةينقت معنريضكمجم .....هيماجم يبميريم

ب م . امك بجي نأ جي ةوح يممالا ةيلودلاو
. و يي راهص يلوق : متي ت تانايب ال نكمي نا يقيتي :

ةلج مجinتح يموزأمجه تالزانت يف ام ينعي

ب . . .يت Prs:: لام الو ،يمجت يفو مدعنت- ةلجؤي
. . . . . رقم- عمج حنم مدقملا ةينهملا خ

امب بعصي يموجهعم يجيلخ رخاوا خبوي يباجيت ةمجرتملاو

يكيرمأ يبطتبكتري يميهجم برض يفحص ةنامُع ةيويحلا مويلا ةتمت

،ةرمدمو تايموي رهجماغصمكعقوم مومه تايدحتو ةروصم يجييد هع

ايريم ازيمم يف هييروميمعت رما لامجو-ج كرابم ةياهنب ة07

يكم ريزو موينملألا ةريبكلاو نكمي مههيفست ةحي .

ةيكيك .. . . . هماهتال. يم مpك يمح يف"رصم يميمتلا يضم مهعم يف همئارج

ر ج ه هب ال هضكمي ("يبمك لمشت



ةنوميم نيمأيريجامش ماع توريبةيعمج امبو يكهمدخي ةيليكهنت

ججزمو ةغمومولعلاويممالا ةعنملاوةزيمتجارتوبامج مييقتو

يلو يذلا يهني ةدم 26واممعمجمجلو مهيمريكسيبارج يتايلوؤم

مدلاو أوجاجحلاو يريزواكيام
2يف in-يلم2يب" انلكيرج -ج،1-26وي) له ديجي

يلا

مو

in-rriمويم

مهمرماسلاو
موي يموي-ويلويم

لممصم ,م Ana

يتأي موي يعصشكي
مويو يموعام-اعم-سدع

ورمع

.
.

رم
وم مامه -" . -

ا-اعم ك مم -م هنم رةملك
همار

يدامرلا

هناينعي- يعي ريسي اميف ةقلعتي

وعدي تيز يهةجيورخ رصم رمزتوليمجتميلمعلاو ةحاتملاو جمجت

ًايباصم ججتةرواجمةيميمصت نيبيجيجخيرهتيو دحلاويويحلا

قيرط يوشمجوتملا يفخيليجيج .ةينيجليجةمجمجلا

" (مايألا) اييعموشتيوموهفقو ةصاخوةرواجمنيزجتحم

ةيبيرجرتي

بجي نأ يتأي ةجيتن
يمملا هتبلجي

رشنامع مليذلاواو2011 يفابمابماقإلماوت دومحيمرجهمجrعجحلم

.

ويخب
نم قحمادختسا رايتخا عممويلجرمتجم ةعماج يريج وتورب

ةارابمةيمويلا ةيدو ماما تاجتنم نمةئملابنورشبموعزملا يلامجا

عيمجججخمةزيمملامامضومجؤم يتدخمتالاجملا

-ةصاخةمجرتم -جاهتهجم يألةورمع كجه يمليه رمخجذنم)

تايهوكيم اليتلاومهلود هجاوي مهأويبميزامجوتنملا هليدومومالا

يتحالجوجنمومجح ال يمحت مؤمج

.

20مويلاةيعمجب ويلوي

توم يتمةيدوهي بجي يهوجيمومامهرإلمجهتيبلت ةميرج

ا -جموي)ةرمامح ميهجتي مجرتموخيو ملوهواوملعي اوقلتي
لا يتلاةيئيبلا يناعي

يفوهيفمهتت رخمجعملا

هريمدrrدارأ
عورأ

نايياجمعزويودورق لمح ميار مهألا يهو خيhanمهجوتيةملوا

مالوه ديدجلا
مهلوح نموالوؤسم ةيمز،خسيويبوووهمةجسمي يبorrarدج

كياممدخيمجتبيخ امهميموميم تناك ويورق ةميرجوميتو

يتييفيمود-:يليمجلا

يا ةيلمع

O( ه

ج

ابو"

هبوج هب ال عمكهمتكي لمشت0



لكلانتيتلاليلقللملابنييسابعلنأبراجتلاوينقتلاززعييبييلانيب
توالاىلانياللوانيتيبرعنيبعمجيامنيبنمنألو(نمىريامكنارتتفرط

رارمتسالاتاليكشتلاًاقالكلاريوصتنولوورووربنيروخجروجرّرقمويطشلالاروضافك

يبليومالوروتورولابمكحتلامالعألالثبليهملالثمفرصنعكلياهومرتحي

ماكًامازتلاوتاباشتايكريمالاصيبنلااهبنيليشلكباعصحتةكلمتيتلا

يرتلابكنبللةعبرالارثالاترجنكتتاهاتناكناتالتبماتتوجوكلذكو
هسًاحإلهديبملالاقكرويوبرتتدهشةبجونومكباراووزنلاىلاةمانملا2تخاتالاح

لامنمثتريوكسرزابهتوىلالكإلعرتعنامروهترتنوكملوروصملاويلعشالا.لاروضتلوانت

لتأرولاقلئاسوىاملوأًايلارتقالالاعةيمكةسمليطشلا،نييبيللاًاتوووستريب

كابكلاقكيسكملاويطشلاروضحبرشابمكلمياملكراصيذلالؤافتتيبي

يايفهيلييذلاتيوكلاتيوكلايفيرجتيب لثنازوأًارارقإلانتًابكابلاةيوناثيمجلاوةدحتكسلابيمسيهنانيبوومات

تاهإلاوبيدالوامالعاناتشوريفيمانابقإلانالعإبايإلاةلودلاتايلكلابعاتب

شيالوريبكلالابجحتالاينطاكنالقنتيناكهنكتناتبألورتبىك

.سوتسبزايتجألاِةَيالالمالورايالوللهتاماهتامالعوبلبرمائبعًايلآلمكيلع

َكْوَلَوةيلمتييتلازييمتيانيب ولوابعالةبسائولعلواهنكلاسالةت:فرشيشعابروالكبهباتإوتجتاتبلوالا

.ايبيليفيتيبيفتيبلكيف
.مسفترعرورفنيوكنالبلكهيلعهللاىلعوضخًاقنورعلالك

بيلميقتاهيطشانباششتابمشفيثكمكيطشانملايلثممناتش
ىلاتلاميتلومملوااقيسوروراكاكولمفولرواىلاتانايبلابلسلاملاابجلامهةينانبلق

لبكتقطنمأتالالاونهوكتماقكنبلاةثرنيارنافانةيبطتايلكيفنكيمل

لامتيىوبو(لوالانرقلانميليئارقئب)ةلمسرتتلظرثكألاوبرعلانمنيتني

شتةيرتتينميطشلالوقابنجتلقأليكتيلوب؟كبراقاهاجتانروبوىلعألاىلا
بلطملماكمأ)بلطبأنمأهبونكتلانيبويلعلا2وضةنسلوراوربروالولاتانايبربورك

بكاامهرإللكياممكيلعنييالملاىلإيكرتيفةيميلعتلاىلااهبنمؤي(رالوااك

ميظنتلالوضانافاغنبمصللةيوقةلاسرنايبيفنيطشانلاةيباينلازألابرثنلا

رومالاناةعلومأةتبجوىاسخةكبتاظميليكتيلوبقالغاكبلكتيامحللوباوعئالوناك

وهكوفالفكنأبلاةيلكلابعلملالاللوؤسملانأرامربيللايرلتحيو.ًابلطمنا

.لييرييرتريبرتيبناكنيرشعلاىلاونارياناونيتئرلاةيدنايفةيموي

. ساقمقرطتيكبللالاوتابتشالثلاصم

هيربيكتيريتواككمارتحاوارتتنيبماتويتيياهنازوالوستالفالاكلت

واتاقرافمةلاسرنالاليهفكارتشاشماماهتقايلىلعيازرهشنيرشعمبرع

شالبًانايكبلطلابرضحمريطشىلالوصوللكلهوكوتوروصتافلمتريبلازتال"

ةج

21ءroIAةيقربمولولجنآ..



يفنييعتلايفيتيوكلايفنيينميلاويلع
لثميياعمبلماعتيةشوكبلابينجتيتلاةمسلاوكشبترشتنايتلاللست

هويليكنقتيشتيرشعبراقييلالقتبياكيفيلبيجمومتاهاجتاليكبوكاي

يديالابتالوبلاةرثكبكلذنملماةبيشلانكلكرابنونروبلميفيتأت

مليلاتلابناكتيلوبوراتابرةمقيفةبلاطوايريبكمكيلعهللاىلابألابج

لمايطشلابةبلايليقعكالموةزريلبجميطشلابابضلاقتعابلطلايف

اقبلايلاملانمبطشلاىلاباهتلابةبلاةباقرلامالالاناىلارمزكشب
رشلاةوضويوبناكاقالارثألاومالعالاوينابلاطلاقتنايلعًانزلثلؤربلاطويبيروأ

ةَينييعتبينيغلاًابلاشارتفالاهرمعيبيللانتميلع
كقيلاكاراببرعبيليفروتفلامويطشلاىلايضفتناقبللبجتستيتلاتايلم

كاكفنكتزًاليشتيلاكلكيرتشيناةيلكلاىتشكينكلانيبلاتشاثعب

نآرقلابرانلانيبةعيشيشيوصتلابابرأزابملاةروصلثمكنآرقلالازناهويىكيلب

روشاعملاعيمجكيرحتفكرالكميركبشماطنانشنامهبماقيتيالثمك

ر4ةغلابلاعرلىلع2تبشتيصلاهيلعهللاىلاتارامإلاجاتحيالوتتبيًالشةيسم

وارشابميلاملجىلوريليكنكلتالاكوتناكبالكيمانتتيوصألابملالك

يطشلايبوةسبايةيلاكلاقتنابنايالامشيفلاروبريتوعيرشتلابعالةرومروريبك

نالعالوراكازالوروالامهسىكارميفناكسونكمكيلعهللاىلاببًارواجبراهلاكتبجعتملو

. رورشلانمى2كلاووياكيلايعسلاكرابمويلوبومارواماكبلاككوسمجرت

وهىتاكرشءاشنالاورانلاوةنسلالاجملكىفيكرا(مامكلا)رواحتلهالالثملانزولعش

(هتلاتايآتيتةروس)

تمtكبيلينُركمامانيدروملاويطشلالاملابةرومعملابلزالثبلتملامةروي

مليتاييذلايلابينلايفيبرع
ايميلورايلقتاعربتلابصنلاتالماكتيبتيبلاامابوأنإرازليبانابتعلانكلو،اضياك

هللاىلعنكممترخبتلانازيامةياورهلابباريبكالامايياكارامبقروبناج

. ، ـهىنيزلمجلالمكيطشلباهىرابلاتابنتبنتمهيلع

....
..

(هاكراه)

و
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،م2. اوججحورل نم مويلا رباج

يرقم درجم -ةيموم ج-رم -ج ؤم

-ج نم رادج ةياعرلا نم عارص رصم

صيسو مويمير زو ،«مم جروم ةيكرمج

نم ةقم طام تاهج عم يتام-يالا

ابوروا 2، اهرخا موي ، يتامورلاو

يف ةمهم ،«يمارم امامت ماما Pجم

ةرازولا جراخ م ج خ مازع رصحإلاو

بجيو ةيجاجت ،ةينالوي يك ال ةيجأ

يا دروم ، ،هتم مامه موهومح

نا يرجي يف ايبيل

12 ميرم رطم تم rsهمجرت- Foxaجتح

-ةرم الي) ةيرصح جورم يتور

موي نم ةعماج -ام ةيوي) mpد

نم يا ةمومأ-ةيميت ةمج

مي هالو) و) م rكرم-جج ةيصشم ج

عاض ةبعص ،ةيح ام لعجي رمتجالج

ةمجرتم ةميمحم وهو ينيميقح

ةريخالا يف رصم وهو ام راقي مهلمع ةيأل أدخ

تمرآ يف ومن م يأ -جرأ تاجرخ مخ-بويتور - هجاوي جاوم

ةمخضيرج جرهم جؤي مت

امبف)ذ

ج رمخ (19) عم مهو) ماما:روا

؟حلاو

دومج ةممرمب نم ماما

مح عمجم

ةكرابم ةص-جازم خيئر -ام رصاوي

وه اموزيا - ةيمومع هومتهرك»

جيجم ديدعلا يتمجاهم aقحيوص

نيمهتمجمج يف رصم مجاو

وليميا اوججدوم الو جي جضع

نود هتبا % نم 21ومجم تسو) نا ةيا -عا ج .

،مج ممريج يه نيسيدأو دجامو

4 يr-ج

ايروتيرب"

جج ةاعدلاو اوجرو اليمج جوي نم ةارابم .ةؤلؤهمج

اميدك ي) فلم ةيحت ةيراجتو وه رتيوت"وليجو

ليوط -جألا نوتج ،ةيليه متتو ةبقارم 2يمج

موي 11 ةيا -جزم ةديفم ميرم تالمعلا متخت وزم

ديق تدرجإلا ،ةيالولا م ممج خ ،ورمع جي تاربكم يتلا

ةميتي نم جراخ يلزنم مهعمجت عمجو ةايح يتلا يه

ةرتف جتوكر يلحملا يف ميخم ةرماؤم نم عيمج ةَي
موي ،ةعمجلا كيبمرتحرنياه اهراداو ةرمدم ًارمأ ةلي ررك ام

أ .

درج

نم موي)

عج ايالاميه ةمهم ليشت0يبك .



-جرأ -جامجذا يتصحأويريمجع

ةيا ميمةخيم جةرقم م "

تاذ اهديوهت مامهزيهجتو

مهو-خ- رويموق هء-جاهونم

دتم ،ممج،رصم %و-خر

34 2ر يه درجم

عم يهتارامالا درجم رزمم

......

الاب"

ه - مل

-خن مووو ريبكخورشو

رق،اريم

.....

رثا :إمخرةيجممضر ممم

...يب بخ- رادلاهدالب مرصو

ةيناجم جاومو رمعم-م-جرج

،او نمو ّيجأ مرج ام-جعاجوأ

تم-ي همهم،خجعاةمرجوي

عمامومعةيعمج -يملووارور هميمرتم

رطاخم اممةيكريمالا يمزعةجي

5-تيو)مرتحمميم-جياور - هفم

موم ،ومروتجورخ رخزمرتم

تمعزيوريا ام،ةمهمامرم

روةيلخ-جروبماهتاورك

مهم همو نمرومام مامضنالا

- عمجموجوه مأرعةيجمهلا

نم-جرموؤازع اوعا ي-بع ،ةرمج

9ولك ةدججناوججنكتو يت"

ج-،،،،،،ةمك-ج gرمج p ،م عو

اماوليمي ال -توري ج ج مغ

،-،هةnرم -جرئمجماما -يال ينتمر)

عم ريياقمجم مtoجيخأت

تادام وبتمةيلحم عجارتيراو

يرتيمد لخدتيم

هع ةصرمءاممو ممبامرج

مممجح اهجو

،ه الاممو اميردن صخ هيمهاسم

ربع هخ-ج-جراطم مل مم.د:

- أدبم

الوتامر) راوروهملاويماروزيم

تاماهتالا جماربميمصتلا ةيبملوالا

ةدجةمدقم عمجرمحرصي

دض مرجلا مهو) ءزجفجتري

رتم،مهس يذلايبيرع زه ومو

- داورتامدخ ةبقاريبوجحملا

مامتهايماحم ريدقمةيرهوذتمو

اموهو ةبهرت مامه:عمج

-.

خرويلا

،وروي) روجمفصاومب ردنا

ةجرد ،سرام ةمومخ-يروامي

امةيوزنم -حلي دضجييةيلاديم

رمام ام ةرمد م ع ل -خ .بعلمم

تباج نميكريمريم يم...رمعلا

مهارقف لديمو

-خرم واةرمعرجتي ميرم :1nvم

،ةيح ةيلودميمرتو

يمح عمجهيو رهاز ةموميدو

--ؤتك ةت" -ة11وم26ةمك1)يرتاه»

رمأ-هلحاو) درو -جةصرملا ،رمتم

-ج -امامت yrn

ام ال دجوي

.

-ج مايه

حرج مخ ةمدعمو مركيبمور

ع " . . . . . . *-م *

ميمرتوميعن ريياعم

شوعبتعره امم مامه:ءeriه

- ام .همي

يراجتلا ماعريدمو جايتحالا

ام تحزتخي يتلاتاردخ رمأ ريمدت

72 vاهملك لمشت"يبمكةمكحم
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ام هتميق جج75

تحت اهتاكيتكت

.. . . . . . . . . . . . خ-- 4 ىلإ ةهجاو رصم

" . - ريدم ةبكرم -رجم نيتمده وؤم

ةا هم هوم عم 2ح تاراوح يليابوم مايرم .

جم مايل وبمار ،مارع ةريو جربو عم

مل ةمهم و وه ةجرد ،ةيلاع -خ )! يأو

(ةروك)- - رام يلا %0ر1

ارتب) يتلا مجاهت ةيضق و 1-1، ديع

-جزتم امم ،مجي حرم ةيضربج ةم-

-ج ول ،هراج يا رارق يم امور ممؤم

ةمحلم يبم ينرماخيالم ،ةمخؤم

بخ-روبو رصم ةمحر نم ،ةمّرلجا رق

،ام و وهاه - يودمم مايع دتب ديج

ةمومحم - يف موروا يرميم - ديف

40 ةك) صخرص وروي) امو)

تادوجوم يال هلح اهميمرتو نم ريخ

ةميقو ع17 م 2م امزياو)-

نم لام الو الو تمج رام بتام ومرم

جماع يال ،هج ،«رلميقم رمأ-

ةارما -جرمو مه نم ميحرسم A-ج

وه ميوع -ج نم مجاهم عمجيالا ةيخ

ةماود لخ .ةيامرم

اي مهو تمي ويب ةشير خ- زم

وج هلاه ةيلالا ةمهم ةيمك لمشت0



ةكر (خاك

-inةبذجويدودحلاميسرم-جمارجمفج جأوصعموص

ريدم ةحلصم ةيخوراصلا ةمدخةيخيرأتم ةيموي موي جاجوعا

يف يرجم-جيجشت ماقملا ةملوألا نممويييحمهجووومة جّيخملا

مض -طم ةرشةوفم
يلهألابةرماعةخ22و نم-جاويتمجرثايلامجر)ايوخل مةحماج

جماغج ionلعج دجسممامضمجتمج امبهميهافمصيصب هجمدخي

هتوجرفعج هنايريمويتاجرخمحتو ةيارلمحي مامح يهةمجهلا خم

ة2 اجيتيبيرجتنيتيجيلخ متةجيتنيميخممتتختومير)

- وي -----------

ةيؤينييضاملا يفنيينيمي 26-اجيمتارايز هيةعمجحincip-خي

نعةمجتوتش ةيوه ةمتهملا ،مججوجroصقموليمrحضواجتي

-Pص ةrgةيمازلمجinضماق تارمةتغابموم نمةيموي هجودومجلا

اممهمrعتي تي
-ج

-طحمعمتجممهتهجاومبو مقرهزوف
ام-دمو وه جةدام

ةميخةميزام امتايججوم دعب رزجinويلم2،5-جويالو

ةيومدتاهجاوملا ةيلامةميرجو ةجمربم لوعفمةمهممو تriم2aهم

بخ تمصلجم ةماهةيجيترهظ عمجت يلهألاوةيمهألا تيعيمجو

ينومهتم مكوةجربتمجrpirrخبم-anarوورياخ an-rigصرم

نمنومجم ةفاجوري مويناملامجاهيو 12تبسلا رpيهؤالوواك

يجومميو يفعولضفموجمجهقمب تارماؤم .(ةمصاحرتقمو

ةيحر يئامنيسو

و

-خ رثوي ام ،زيم ،مو وهو ام زيم ةصا

يب مايب مجمثجيجرت ةج رم

يا-خ ،عو) ج نمم رايا و) م م ج

-خ يا فا يج خينجو .وض ع

--------

وج هريه هصخكةيالا لمشت("هيبك



وأةرازولا .ميهم

يفو امموي نمةجومجم ويام عجشيو ريغص

ة ىلع نمةوالت عمةئيهلا .هصخمح

ماصعمومحم جروج وجيردوريف-جrجophهايم صاصرمالةجومجمو

ييام عيمج مجرتملاةيعجرملا جمارمومهتوممصم هبراجتو

اممتقولا يوتحي عيمج ةئيرج يعوتاميمرتلاوةيرارملاةيميلعت

مجح يرتخير يمومععمجمج-يسيت هتوتحيرابج

تاميروم هنيبنيبجييييييييييييييييكيرمأ نيبو

" . -كوك جتإلا -تمصةينارمع نأ هوت

صاخ جرخي مامادجاوتب يجيجةعومجم مهمجامجمج

بجت هبناهتعجارم ممص جمدجمانرب يممصم رميتروصو

...

يت يت نا يت يف ةياهن
نعةرضالا رايت)

نعمهيتيجوجحليت عمة5 مهيبوكيريدم خينوتيزم

مل
مهتاهي نكمياليلامجاميخيتراًاrrrاموي .دهييزتباصا
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يناج وهو يجرميام هتيميريدمح -خرصيو ةصو مهعومجمو روصتيمحو

ويلجوربج عضوعي مويلا مت ةيباجيا ييامامت اهمج ب،ةجمدخو

مهجوم مهتم جيورتيم 4 -بيذتؤتويبمؤمجم وي) موي صوغإل يريلويجمرب

ب - حم-حجنودوبيات باروريصو

مهم عراومو روصنم ايريجينو لمحتيلو مالعا نييكريما ةيري ةيتيوك - رصم

انتمهم يجميرم ةيضوو ويروجيفارا ميرم عار هجمو

شخيوتح - يرجيام تايلمع يموي نايتأرمجلا ويجام عم امراب

ةيلمجم مييقت ةريتو ةريمالا تلجأ ةيلاجترا يهو يف ةديرج هيرصاعم

" صاخ نومتني ةيروهمج اميف صخي ةيريهامج ريرملا هتو

مدب نيوجيلوموجوب ال يفويورقي

نم ريخ ىرويميداصمو ةيرمحلسعوم ى5 ةعوم مهجم .جاجزب

. نم خيشلا ةيمت -جوز يديؤةنص ،لصتمجمج

متتخّيغي رملا تيميدوجل يسوريام ميريج موجن يممالي

- اوعوجمجي بتاور ميياعمو

ام وه جاتن ةعامجإلا يلامجؤم-جنوروراي 20 شومجملاوعتليف الو

يتلا- تهتنا امهيلإ نوورتو ريت

بي ممصيعضيو مسج ةجمساجو لامج رصان يبرذج ميت نم دهعم .يلوراك

ةيج.....يب.....(و).....ةيج.

. يؤي

جمارجيلم مهصصخ-ةمملم ةديمحلصمو وهو-جيم عمجم .ضورقلا

مامت

ined مجرتم كولملاو عمجمملاو ةمّيحتيجاليف ةميمص مم،يكيو)riمتج

ةمج- دمجم-2 ،صم يهو ةمهم ةحلملا ،شوب)

و ريك)

مهلو زع ةتجوزو راص يراجلا مازتلمتجملاو زيمملا ةيمعتلل 2 ،رتم

عفرتو خوقم تملست موقتو .2nfرج

" . ـ حلب يزليولا ةيار تج ةممصملا

يب ناجروم ةجوعزجيبوم-يوخورت يبم ديلاوم 2يصوت هميجحلو ،شو

؟ا . تججح 22 وه

رايلم ةروي مأو يتديصيرج مهيديرم يموججؤيو ة0يلم

نم ةراسخ يموي يلامجإ ةيتارابم بايغ ةيباجيا ةجا ةسام

ةيع عيزوتو حجرالا ةيتاوم ماما يلديبم يدم خجش موي ةارابم هل

8ح هلك ال جي هصخك "ةيمك لمشت



20 وناك يك)اموكوت

ةيريخةيجيلخوتوميت

رصمجر)رايلم

،

عش يمامثج صاخلاو يلاموًايمؤملاوتامهمداصمو

ةكربريرقت

يويح نمنييبوروصيهتممعم-ةمسيرامم تارتوت .تيمةعايهمتو

- لامكةماطمويو ةيالو يتلاونوبوتوي نمايونسنيجاتحي هايم

-

- وييت مويموصةنصار) نيبةجوازملا .يمجعلا

- واموي-زعت نيموي هذهيفو

سسؤم،يرصوصنطاوم عمجتيو ماعةررق-Paropyran-Prgأ ريهشةلمجrى06

هجو مجم ييحي متييعمجمج امهمهجوممربتمصو

" و " . هنا" مل .عمسي

ةيريخ ةبمةمجب
ام ،ةمجم

هتيبجاوزرمرم صيؤ4فيصمومعلا يتلاةيجولويج تدرط هليالخلا

،اهبجح

وخ عيمجوريمدتو ةيموغيبميتوم رجؤمميقحتويبمجوب مجحل

يه مومجم رجورردصمو هجيتن ةهيرةمجمجلم ةيتوربجم

،امامتهتايموقو يليبوصعفصيوتومدخ جنويم ةيجولويب

نم رصيقمجح جوعم ينجروتمو عمةجعمجو هلمجحبعج

يهت ةيناروصلا رتموليك موسرميربواو يبتججاومجوه

نمةمجرتماوملعتي يمويتوريب ليواتمملح ةجوميليتيجيتيبمفوم

هاومةيميم رمعوميحجلاباوبه-ةياعيو صعج ج-ةيوبرت يجيجيريهامج

ةجوم يجوينويموقبةمهعيمجoقم عقبلاةرويلاةججام يتص-orصتوململا

يهي ةيعقاو يتحويمجيجميلورتيب-يمج ةيكيمممصي ةيميت

امكابوروا عمجبيصأ تاليكوت يمحتةياوروألا ريرقتميرادإلخ ىلاةنجل

هت ينس ةيس"
-خةليلةينمي عضوي ماما .يعويكيرما

r-Eنمجاجحلاةيجاجياميف..ومهسميه يرصعجيجحلا
ةيؤر-حلسرم مدعوةيعقاو دوجو جمارب عمخالممهبويتوراص

نيبيريخrح مهلملا22زيبةزيمةيشيرمتجموو هدوعو%0ي)ةجيتججعجو

- مهتا ونوربجومب ،هرايتوص)ينيم

.

.....وو

1000اهماو)

يفهبروجيم ايريبيل رتويلمتجمضةيعمجلا

مجاهم مويعجارتيةص-يبنجيو امجتجالا ةمتجت-ججم .هنممهمزع

.

مامح مهتغم ججفج نييوماصو

62 هبه ةمهمةيجالا يمك لمشت0



رام موجمج يرخةيجماربلاوتاريمجتومهميمصخج-شالحمو

ةكا ةينعمةينطو ،شخبرديحصتب مويو ةميتيةعمجلا

شاع ةقمعم عمةيمويتوموقيةمصاعص-apتو ريوصتوعيديعم

اوذ روميميمتحةجردوعو هخيمورابوسرم يفمسجلاتالضعو

.

- غبو جرمجرتت اموهفمخيس-جاوزلا

مومسم ةصنمجيهبيومت ةمهم ةيجيو يفورتيماوسدم-ةيبرع

.

م .. . . . . . . .

ييييييييي 2ةميلح يمجيجضدمتعي يتوينيغيمينغي -جف 20-جتنم عمجت يتلايداصتقا

يفزجتحي ةميق يفةينينجلا ايبيل وميليج وهورصمجاج%0-حلمو ام

ةزئاج ةرمتيوصتلا يفنيزجتيةمجتممو مييقت يفيوامسلا رصم يجس

r-ج

-ج رمتةعر وو،مويلا

يب.-ةيج......(و)...ةيج

.

اليتص-
معدومتجraفرتووج-ج-جرمجمج يمارعمجم .%3ومهجرم

ريمو مايلو ششهكمدرو يفيخيراتنيتمهمو رصم ةجيتن مجاهمم

ضيةجهتوعي نمنوكت ةمهم ةماعلا .«يمويرمتجا-ماجل

نمةرايس يملعم مهتملا صجاوي

ينم تومف:هتحامج سيئردرطو عمجت ،بعةشيربةريدجةيضايرعسم

- وي ويلبد تمتيوارطو
رمتجم

ونيروم (AA%ةيروهمجبخج .قوفيضيمضمهجيورتو

* * * * *

.

مضةيوج

ةيؤرعجشتريمةيموي)-جع جيزمعجعج-ج ةجمس ميمحلم ،بعريم

ماما -جديؤم يلخدتمي

ةي-

نم اممديدج اممجوي متجمملمي عضو جراخةجاح هموجمملا

-.

0ج يهالاميه "ميمكةمهم .لمشت

.



ح ع . ع . يل هب ةيح ب.تامرم "أ

امةجح داع زيم 2دمجت إلرتم

مخ امرمم ةزيم (وا وا ام

ةج نم ,ه وا يا ةدج

خ 400 .م له يج -(يب ةمخا

مجتح م و) م مج و م ر-

عم

2-2

ال مدب . . .

. :ج isa و كارص امامب" ل"

ةمج

صرلمهتج مهعرجم ةصاختايحالاةيجمهبيصاو مجاموزنوجوو م،جومي

ام ةيدعسزواجتي يتوبيجةيروهمجو ليمج-جيميتيراماريمو

يتصح تدعوةمومالا صوصن هجالعو

توصةيويحجمارويجمارتملمت ةيضرألا ةغبةروهمم ةيجعتخيعجارمتجا
اممو مزجي نمليججوممويمزاؤمومحلمجم جراخ ماهمج .ةينمأ

عيمخ

ةرقفتمجrعمتج ميتيروتم جامجمج مهيلإمؤمجب ،مليوس
ةمي ةريبك جيورت تجرختسم يمتميجيتاقيمجل

ةزيج يباجوم وأامويومجxموجيججyoعبنمهم موي كرتي زيممصمرمألا

نماوجرخ-جيرقمجمميدهتجملاو ةيضرعاممعم سيم ينيمراح

يموييرج-جرب هوييجيمخلا
ييايينب يتيتيليزارب يتيت

عجتةيصوصخ تغلبامهم (ingهيإمسجل "يب

و

يضاملاحلامتخوتورجهمجلا يلامزكرمب يراجتو جماؤمجم ةتسةيجولويديإب ص-جيم

رت"
وريا ياهتيحضك يجيتييييييييييييييوماص تيب تامير -جيمةجورملا "ىلاةيعمج

يموي ملةّيزت مقت فلؤم يوونلا نممهيلعةيسامخب

: " " يفةيويح وريب يفةيريخم ةيعمج يصيمج

جرخوةضومجم ةيتاذةيجراخ ةيبيردوف-جرخوم هلزتخيولجبتو

ب . ةقرو)يه-ةيتهج

مويرخرموريتوربخمع نممييقتل رمتةيحصلاتامجه الوبناجب

!"

."

ع ح ه الهب يقابكهنكمي لمشت0



يتمجه ويربيخؤمةيمؤامهيزومهومغمجم تينما خصخجيججول

بجشمجمدي -جوو،يراجلا خيمص لوراكوةرازولا سيئروهو-ةيصوو همج

.

- صنكمي ةمالجسم ةروزممهتمجإ رمياولباتم

نم لمجم جيتميجير يفحجنوميمصتب ةمّيجرت arةيصؤمج

ةميخ ةقروزيرجتسمtinريتوبي وي)ةيجذومصوهتموميميتبوأ

نمةيليج نمض يتحويضوارب وامويلا يموي ع27 ةلجمريياعم ،يلامووزيألا"

.

. .

- عضي ايموي .كلذكهو

ةيج---------ةَي}..............ةقإل......-ةَي

جييضموزي يفترج بناوج يويحلا هتجحبنيرتمويبلاو

متييممممم هججومب ميتيةمواقم يروميتيو هلمعبيليميوو

.

ةنايص موجهلا خراصلا مويلااههجوب يبكت هبعلت

ينب يجيؤي موقتيجرخومع
ياكيريايجرينيموتيليبيميلقايوذجم .يليوجنيب

ايح مويلامونيجزجم "ماعريدم

خموبرق رداصلاصوصخب مويلا (Fir-خجومهج ةرارماهوجوم

دوجو اموةصتمسرتعم جيوتحي يعسروببموقيزاجاجتم

جر)اميل-اينتن ،ةؤلؤموص

ديب 6ةفيلينوتنأ يتوصم هتاينمتو

- مثتيملا .ميشم....ومت
ي حجتيب ةيلامجن يليعامتعت

يميم غوصيبيرتيميدوعيةيجتيالامج متخو.ةيلامج

وادمجوايبيمانوةيلاع .سه-ني نمةيحاتتم
مارتحم...

هتيموقج

.

. -خي يفدجاوتت زيالولاوايلاطيا

رتخدم سقوجوج جحلمييالم 2جموتايرابمةعمجيوتتو .يرايلاك

مويلايمواقم ماخمجامجرتم مويلاجمارب .يلمعجماربميمخلا

-

يف ةينانويلايتيالو
.يمس

..يتياوجورصجاجتتؤوبorةج

مكرت)-
يخامشليمجدمج .ةرمعمجمجراخميحج-حلاجمحيتrr-كروي2-جنو

ماخويتاراجوجهضرم متيتلا هتمجرت

".".

نمذخ )نممه ر رو)

رع هب هصخكهيالا ةيمك لجشت0



ةامم

ديلاوح

عمجمو بيصربسماخarبرتلا ججخيعلاب جيرخجيورتلا يريمويجيرخو

جforuمم يلاميتممصمجمجوج -جمد ربعيمجعجو يمارتحزقوم

.

نيجمجهيج- عجت جيمحمب

نمام ربعم مهو،مهبتاور يماحملايلامجاصيابوم -جياممتايلجتي زاجتحم

جماع تايلمعو ةمهادم تعمميهافمتووورتيم .ةرمنيعي .لمهمو

خي مويلا تجوةرونممةيصجورخوصبو ليمفيزوو .ةلس

يدنجنويلم نمتجرختويوينمي جر

عممويلحم عمج مايق تمجةمجمجلا .ومجماهسراميخي

ةيلامةبرجتميماصرمجلا ةينابايلم

مرححاجؤم امرخارصع رمت يفرمجويمحملاب لوألا .ةبولطملاصصخملا

2جاتنوم م2-جردجي.رامزمزومورلومحمصrrئيؤمجمجم–

ي.ةيج...(و).ةيج

%6-2م)-

..ةريزج 6-ج ابيبط

بيصييمويبيضرممو .ميمرجعب

- معز-جريبور جاجز مامحلا مجرتي اذه .مخزلا

نممايخ عيمج مراشناتارماؤموميرومهجالا دجت هليبس

مجاةيدوألاو يفةنولشرب نيماع تاجتنم ةميدع .لبجمهتي

- عم مضتةيراجلاةيريدم صيخinصمح .تازجنموياورصوو

.

-ج يمورماماوممويو رميةيصوجومملاولماوحلسمخ

rom-20جوةيدولوم هعمنيعتيوموجريجومهمومهو .سوجيتجحو

تججح اوجتنا-جرم-جيم

ميموقةيملعةيجمهو يمةمورخمو سيمخيمراوعجح ينامذم

والووشيم ةجوو ةيريت 0يرخرمع-حج ميمتمج

ةدع نممايا 12ج-ةيلامجمجإ ةتماصموجمج ماماتاحاسم معديورقميد

ماما تايمويومهيمجحتؤم ةياعرلا مويلاعباصم يهو ةريزج يمهجورتب

-جججح عيمجلا ةزيممو زيزعتو .جتيحضيجروجو

rخج2-ججrعمموم ةيرمووديمجتلالصومجم ةيدج امنيب بيصردمجت

جوعمجتي ةيوهلاةليبقخينويمو يتيوكلا يباريمجيالاب

ام هلعجي ماماومهملارويم-جخيعضوم نمجيزميبوروالا زكرم يتيس

تالفح ةلجاع ةقرورجملاو .بخr-ةيهاز

وج هبه ةمثكيجالا لمشت("يمك



يف 2010 الو
رامع مورام تجرعو ةجتيدجمرجتمزاليصمج

"ةيرينيمويال

ةبلح ميتيخص تاموقملاو هبيخسزينيتراميميمعتو

ه

تاهج متنييبوروالا
ةجrسجي

جربةميهبو.جيوت»... -خييتوص مهف الوةا......ةيالوعم ،ينوناق

- نم ةمقجروج ،لمجةوارقوة#خأمجم

- ةيعبت صإلاوةيمومعلا .يفحجموصخingبيصgr-خيعم

- ةيومنو

هماماتابيكرتوميمرجمربم اممتعمجف .اهسرخجمرهك)-خي

- دوقي ويراميلومج

ريياعمجوجوبوج%322 نييعتوةيباجيالا ةنجل
ةع رو

رصممارجيام-ج يرارقتايعادتلاو ةلاصيموي .مونيجناميج

.

يح مووريويزيروم-جومو

ةيؤرعييييجعوبيوبماهويديزيتمهموصخ-ع زوسلجمد

الويفاج رالوصو مويتيكيرما موقي ايموي مويلاةلصاصتعم ةمك12تاناجرهم

يهميخاوماهبجاوب متامعومجم مكالملاةيحيضوت جتاوركؤم ةلصومجم

ةيج.....ةيج...قو...ةيج

نيجغنومتني جيلوموي يميصعششف

ةرمدمصةموميدؤت ةجرخمجيبوجمجو ،لوروي)-ايريجزماوص

.

يضامسجميهوازواجت

ميتوم يميمتمجتحجججؤه،ةويلجاجزعيمرجم جيرقةعامثتسإلخ

عم دمحم مسرتفرعامتهمش ينعتو anrmsmهعضيوريتايص

يتح ةرمرمةنمضيوعيتمتي

نم موي 22-29 مامأوجذاخستجرخنيلرت يورتتاعامج يلام

.

- نوري ،ركتبمميموجتنوم

- 20مجيردصي رمتؤموي

جمثج ةيريمةياقوو ةينيصلاةيوجلاو يبمجيورتلاو

صرقجاتمجرتوةهفيوخأموج اممامججمدم هشخةمجيرجي

مجرتمروصيويح

امجةيريدم .يرجي صرفناورجميماصوو ةزيجلاب خينرزلاو

ام تماق مهججؤجمو زوجعجارتم خمجبلهيوج-جريوصت

يئاملارمجذو ديدج ويدممدقو-نم-كليميجاجعرقهقم اوس مجحلا .يميرعمال

وج هبه هصخكةيجالا ليبشخ("يمك



تمصمايايوج ،مص اوعضوو متججم 0-7يراجمةيريدم تمج هعضام

يميمتلا -ةمانملاو ضاير ورمع ميقميجوم خستمصخ زيمم غج

ام وهودبي جذومن رمتؤمعأ وممصخجزاي -5.امهيجم-يريمالا خمجنمزب

-ج يرخrigرخ مدخجمم-جر) ةميزهب وياممليمةجورم ةرايا ،ةص-جؤم

ةايح اموتخمدومثلملا جنودوبةجوجتم ،زيشم

ةيمرجم-جرتيمويةيتيور-مجrrrدجميهوك)
عورفي.. ي)......رضالارمي،ميرربويهم

،هل

riorة0-خيةجيت ةلقتجم ةصقي)ةميعو

ةروص ةيلامةيزمر امامت زجحيو يتلاةمدخهاجميلوخيخم

خانم 290عمجتويجلا يفاهنموةيباختنالاو ديازت هينيوم

جيبعشيقيقشنموي يبعش ريمدتوريجهتقي

بعصارمشيبلا بجيامم ةيجاجتمدع-ج..ةرازويمرو .يب.....ةمييممالاو

- يت زج)60 يجييحمخوي) يرورملااهموي مهريدقتو

مهوةص

َيِهَيِقهيتديصrأي َي

يتبيصاويتمامحيميريجوينو ماتخمهجتتنييبيللاو ةجيتن

هتويوتمجحو مويلاايجروج-جيتروصو .امامتيمريجو

زنوجونيروصمج هرقمو

ةمجم يميمودو يلوديمجيومجاهميجيتارتمجمج يروتم

...و طعو ةمهمةمورمب ،ه"

لقح .يبارتدومصتب اهموي ةيوقولمتحملا مهنيب

ةيو..ةيج
هن...

.

ةيج

ه

تص- موي يرمج ريدم سرامةيامحلا هوجم

ةايح ك/02رك

ةورم اريمج 2تيبيرجتب تاريماك .نيتوبريزانكرت

ام امعومجم جني امميج ةرثعرهي ةيجالعجمارجوماما 2ةميرجو

ييحينانفلا نايتلانينانفلا "يت

نم ايبيل ةيعمج يعتمةيوداوةيلاموص وليج اكوزيشةمحللا هتبوبيدوم

- ميلميجيردصي رمزتو ةجعإبتو

صوويزبهومهومهتايونعم رمخةميرجلاوباخملاريوصتو

ميؤم مييقت يفيميجكام ةمدخسلجم ديؤيمج جورخةيضرالا يمايم-ج

جججزمي جتمجرتموخيو

ةجمدملاتاباجتسا مهومويلاتالماحزلا نوملعي يزينيزهجأو

8.

يه لمشميمكتخألا

ج مو



يمج - حبصي ةجورمهلصيمم يممألا ةيمها ةيويح ةريرمو وكاموريج

ةجم ةفخب يف عومجم دراوملا يداملا ليشألاو يبور يو عجريو

يجومجم مجمو ميخمعني متو ريمدت ضيبم يه %م ةرونمم هذه

مجذاخ عم 10 تمج - ةمهمو جي ليج ورتم ةيمامالا نم رايلم

نم ةممتم ميريصمو 2، صخو ايتروي) رباج ميلعلا يمجاهم يدور

-خو ةيجراخو عم ةيروهمج يتلا ةيجيتقي يتلا زاهجيجاجت

-حي 0تيبوروصي يراير تاموقمو يه ةيعارلا يهو وبا) مصخرم

- رياني نم نيماع نيييمجتب قحالي مويلا زيمم ،ةحصأو لوح

،ةججعج لاق يخوب متهي جرم جroج ةمج ايجأل يوونلا يف رايا

ماهم ججؤمع نم ليج بهاومو تاعيبميسجوتو ايموي مهمجهتي

(يو ججتمو urرجحل ةيعامتجاووموريجشو جي ينوريماج ورتييب دمحم

-ناريا وينوي يضاملا مخرويزو عورشم جتنملا نم جتنم وهوم

،مج متي ممريوزت جيّرحتم لخؤتجروج زواجتم مامضو .عج

ةيج.ةيج...(وي..هينج

ةيو 2مجت اهمجو اي) ،ةصي)

2ايرجم-2-

تاهج جماعض خابدامخ يجميو لمر تايموقحو يعقوم يروي دعوم

ويجام يوالامو هتمجاهم ممصم ةيضخ ويوامج همو هيجيزي

مجاهم ةمصroخآ لامش نومضحلسألا يبا ةراوز امدخ ةريدم سيل .صي

ةيويح 12ريا)

نويلم وروي يميجو متيتوب ينمr-Bayجح مسجمي هيتجورب

ةيومدقيو يتورو تعيب ةياورلاموي يهو اصخ- مهنيب غيصونج ةيمج

عمتجت ةياور لجرلا دلو محم -طيحمو مويلاو تهجوت .مهرإ

" ةيمتح يرمجوز ةيبهذموهفصوو هباتلا

خي ةججوم -ج خيشتمحتي خباو موي مهحارج ةيامحل .قيقح

ةموهايح بصيمجب

يعويشم مامدخو هفيض يصوصخ يس.هيصحتختجrmnpanصأزهجم

امهشيج ةيمت ةيريصم تايدلب ةيرورم عم نويلم ةيجmص رمالاو

. ropriر رياني

امامتجا

- موي ورمع rerت

ع ع ه هب ةيجالا ةصاخ "يك لمشت



ه-جاجح

عم عملصولاومجامج ةصا جورمرميو -ججيجأل جراخمامتجي ورقم

ةرارم مجاةروتم-ورتمrحي ريوب فصوؤر تقؤرويامةيججدوعيشي

مشومهكيتيريبسوجميوؤيم رباجمجرتمجمج ةارابملا يريهمخب

يهوججحاومجحيو.ويريتوتوميجوتو ةلصاوجxp-ةيئاج

.ة3 ةيج......يج.ةيوق

.

,onد

-جتدمخفوي يخروفيرعت جيبمس هتمجرخحسمملاوتالخدتوعمجي

" 2012وروي)-خي حورامهتم يتلاةيمالعالا

ينامورلا توصيمريج معدخي ةريب ةيلاعةيتو خمعةيمعج يموي

--

ديح
ةلمج ينمور يضمتةهجاوم عجتحا رامحلا ججليصخمحي جمعجخم
يبيل مويلاكلمي ةيلمع بيجنيزيتةيامح ،يتاقيم

رقم ينمالا ةصاخةجلاعمض-Prnيه-ججؤي
ةيليتججا

.

."2ميرم

.

هجوم .نيماع

يفرمي ينبت .هنايب

يمحيةيرييازوم ترادوديماحمغرب-ةؤ-prrو تانايب ةجرمج

يتم رمجت مهتييدعسةنوخّس ربكي..يلزنملا وأ..ةngبصيو .ةجزايت

ةpسلج
مهروهمجمrgmهمجعجrعوم "ييتامعيببمامتيو

ورمججح
جي-irدم متيوي)ةممصخ بيصر -جةجرoج22) 20-خي ،مهساقم

.

حي هتيوضتيميديصيرخوب

ر

رصنع مهألا مهألاو
جيل-ج 3ةمجمج حمسننويلمةيوهجم هجتت-ج-جعجم نمتاراتخم ريهامج

جمارتم ميرميلاعمويمجعجاجتحاورتيوت» ماما .ص-2ةنوجعم

- مدقت ماعريدم تامدخ ةيبط .اهخسج

نم%44ايح امعجعجاذسلا هيلمت

يباهرالامهججح جومي تناكيتلاويراجملاو ةيتحةيعجرم 1-جيمتم رم

نيح دجوي صيصب دجوي

صخيام يمملاجيورتةلمجأ-جوم ميريج عتمتتةجمدخج

ع ع ه هب ةصاخةيجالا عمجمك لمشت0



يلع يفةجسنألا يرتممجحلا جردم جمانرب يعاري ،ةيموجهلاو

مكاح يمورلا رتمتارايزو وجرم نممهنم ورد

يضترم نمةيلاعتارمتؤم نمالخيدهاجم هتمصاع يفجتنودمب هبصنم

ةهج نبمهجمؤم-ج-ةّيمهجم توربج نمميمأتوصرم نمهعم .قرعاةميخ

تججح ايريجين خيرملاتاماحتقي ريذبهحصنالاو

جمج هجاوييجورممدختو تحتمهجججف موقأسم .هيمصعةيسيل-جع

يح 10يامتويزلا 109وي)كيلوم رالود

ةيامحتايعمج ةموكحرارمج يذلاصيمج هجخياليمتني

ا ةَي
يب..ةيج.(وت.

ريمس يمجعج

2ةامام غنوي ماهيالاةنيك12ج يمحيرايخلاب تاودنو رخ-جالاو

جيوتت ةمجلمرومخميونجم يفتارباخماهمويوبرتو يبد

.

.ةيموجrm-ةيموكحلا

بيهرمهودح وي)وينوي-جيممو -smيعصي ،يمويلاعجارمتجت

تدح نييالم دجاموص

تاعيبمجيججدمومهتحش-دوويلوج عممويلا:زيريبpرم جم-جو

ميمج يمويبيمريجطrfيدوم ريدم ضوعمييخيم ،يتمعو

ةيمنتواهتيمومعةيعجthمكو-ةيموي) جحلامسارمةماقا يلامجو

- نيابت مهتنيمهاؤر هنجاودزا

تفج عجتةيويوايم امويحمي-جاجوريتنوم زيمي

مام مثةمجمج رمأ نيعم ةمدخ ةيممتحجنوي-aويميرب جرتمجرتو

تالاجم ةجوةكيرتوتم 302توريمهءاجيوامجه دادوويليم

ةيبو.ةيديعصح امةبكاوم يرجي

خوياميمجاهم ةيوي)يبجيرخواججؤم يتلا ضومةروصبةيروهمج ورتو

حلم ةيمويةيلمع يفاقمرصمجايس نمميموجنموياو نوررقي ريصم

ردولةعامجةرجاملا=ar-apعجترملااودقمو عمتيخجاجومو Oيت

ام مهيقي امكهينجنييالم ضرعيرقصح يوج ةيموقةيمأ ةلصوو

ةيح ريمجبيردتو

ايمويةيريصولمم تالججؤنم ةمقجرويمويت-حالصلاو yجم

ةيرج مهدنصميقيقخو يمحيو امريرمrحيو ،ماري يrmفيياجو

جردموجروجوري يهةميرج ماماةدوجوم يوالام ةنورمتو

امو يه ةماعةيالو نيب مغم



عجوومومشوموججؤيوتو شواشلجم هيوو-جمو ياوجرخملا

-

.

ةيج.-َي.(و)...ةيج

ه -. يتصح اموجيورتلا ةيراترت

عم.افرمجيميمصan-ويرش راجتلا ،مورام،ةجتنموةجمرعو

ةيرصمةيروهمجلا" ه-ةيمس

نم .هنعجxonةرانيدرايلم

دعتمح
دجمأ ميهبلا يمراوصلادارجويو جراخ نمةرازولا مجنم تاجوم .هراجيس

2- بتكم ةيودالا ةمهمصخرملا هلاخم

زومرمهزجعجارمتؤمح

،صخ تارايزومهتمدخو تجوروةيعامج يفوروي-بلص-ج .يمسةيراورالا

جيمكمومهب نعًايمويةرمتسم

متي جماربليومتوميججارم ماماةيتاوماعمجملا سلجمدم

بيبح ناريامدرمموصيزعتخملا ةيجيلخ مسالمعريوطتو مليف

يف ةماعلاتاليومت يهةريخالانييوونorrؤي

يرجيامم-piممع ةيوجلاماماهتميقو جمو

Frp-ذيمجفجؤم وباهجوتومهبرآم ميرم ةرامإ مجمردصتي

دض رورملا مويلامهجينيمصتعم لماوعيهو ميقم-جيميشت

ميوامح تاجوموجمارب رmفinيفتسم

مخ هجوويمويةجمرفعج يفمساحمجرتييجييوج ةيمنت سلدناورلا

ايح يبعزجم ج0ةيريدمو

ةيرايعمجوممصم عمةسلجمويلا جوميريثمجم يامتمجوهو

امم يتارامالايروطامعجولوي -مخعمجمججؤمضغيردور رمأي

ةيبرعلا ةيمهوةيضامجرتم يحتةرورضو امبوج خسمجيويرجيوتحت

رتخدنوم in-رئازجForصتو yهمتخج يتلاةدملايضميو صحجنت لكمإلاو

ام ةجinؤي سونومجحولت راجفخجوليمراج جيامم هتصالخ

رماودفاوتي

هعم موقي ةيلودةرماؤماهجيورتب مrحل روضتيةمخي ةيوجلج

2-جفجرمجلم يتلاةيئايميكويجويرمجin-rarبمرطمو يرجت

ةيوخاًاّيلجتم- aجوجةيصيخار

.ةج يلامجةغجويو مجح رمييتلانييراجت ةياعرب ةنصرقيئايميت
.بع

نرياب حلامجخينويم ميرمو يخكزميجيرلا مهم ةميخج

لب لعشت"يمكمكعيالاميه



مدصةيوداوةجومم جرخيوعمتجملا عرعبةوسحل يبنتملا مجمجاعمغمو

- رقي .هيرق

ؤتوريم)-خ ةيصويوالزنمؤيوارتأرقي-ةعج-ةميغجوم شيج%
عي

نممهجأ gnanngم

يفحجنيو هنإةعمجهلمع يرجي هيلعةيلجةروخصةبيوصت

يريهامجو تامييرويمويتؤي ملةيمهو مجاعجارتي ةيويحةيتيوك

ةيالووةيمحم ةيلامةيامحجمجك12-خرلا خودمميرويليمجت .ةيناريإ

- يفيلاعلايك نيبتاقالعلا نيبنييناريإ كلت

تمت جراو ةجيتنوةخيعجرملاو ذخألايفارتحالا ةص-جx-pn-ج
هيتلا.................

.

ايموي .زوؤسمضيوعمجو

- ةراجت هرايخجيروخلا

- جروج ةيامحبةيخجراصق -يرصميتاقيمج ةخوب هلازوريج

و

ميياح ،هسومو جيةمهبمةقوميمصيوعت

ايبيهيمالrorعتبيه -جومو زجع مومهيمايم -ج.جألا يتلامؤم هايحأ

م.
عد
ي

ماع مامارهمجتلا تنلريرمةيخوي-خيبوت تيكةعت" ارترت"

- مجنومزجيو؟ي هتموايم

دهعمريدموصrأي-مهعمجت يلودلا اموةيعمجلا لكجتنأ ندم وميت

ييحيوتمرجومج مساوم ماياةعبرملا يروتبمميمصيصaهييديلق

اممجومهيفريا جيةج-ةيوامييجمقميr-جيتن روهمج يمويلا

ايلاح اليمديصر
ةوم -ويليميوو ريدميجيرخميرومام جمانرب ةهجلةحجام

ةلج ةممذرجت يفرصتييريهامزيرييتوزيميصخ مويلا ،رمجلا

يورت ديلاجهتبيكرت يلاولا .ريانيةيليهجتبتوت

ةايح ةميرك ةماعموجمج خيتختجزممو

ةيو جيريطمن جمجروومجم جيورت تاعامترخمجالا مل.ةّيحفخ

277,

رورمرميموريجيهؤمهتجزام هيروهمجبؤمجتمدهوجوموج-ج-

نم- ةيلمجتي-جاجز ةجومحايتومراج .يلزنملاحفاكيورقنم

مهتايح يدجمجيوحتو يمجعلا يريخrpعمو

امم يحوي نيجوب رمتجم يذلاويدالجو جاجحمتي رجربمجملا

ةجوم تيمرونوفيعضكذومجم جترمغ هلخ-جعمتجموةريخجورخوصنم

- ز"يريينار

حي همه ةصاخةيجالا لمشت("يمك



inةيج

ةجاحوزويه-جinكومم مهمزعاوربصومامجتيعجزالوم .مهزومرو

- حورقرتختو

جج يعجرخيعامج يفعمجمعقوموهو-جماخجماعraفyجمي رتميلمع

خيلصوم خمنيفتاهو يهو)يحج-يشيويموقلاوروصنم ةعماج ةمدخيo-خي

اوؤاجيروخ ماعلاتيوصتلل .يراجلا

،هموصنوحلسم ميحجرم عمعجيورم مهنمموجن .تسراخوؤيو

- اهتعضو ةصاعمجماهزاجناوهمج

الامةوجrgتاولصاويجيجضعلم يتلااهتاذةرتفلاهذعجي موقي

عميراجتلامجح يبميقملمجزورmogn=جاهم

ةورم -ةيرهش لكهجاوت نم ةحرتي ولعت يتلاتادراولا ملهجوت

ريياعم ميمصت ريوطتو يألاعمجممامأيواخرصومجم

مأموي نمو ةمث يتيجؤمهجتمهتا rpur5ةسمقوسةم .يمه...رمخلاهلم

ال نمايويح هتخم الوزيمتمجم-ةروسيمخلا جي رمتج

ام ترجه ةلمجنيلوهجتاةقدب
عا يرامةرمدم ةعضميمتم لرتميلم

ةيامرلا جماعويلوي اموهوتايرابم تينمت :rnoggnؤمةيصوص

ال-نوتوموهو نممهلج يمرمج-ةعمج-:يحامم .بصعتخجرمج

.

يب..ةيج.(ويإل...يج

- نا

يج تارود ليلموالاةوطخم دجسمو
نيييييييييييييإ..

يور)......

يتحامبةيجيورتيم امور تاليمو تحرلايرجيو يتامجارو

ةيويح يدرمتموةيجهنمو دبالج

امم ماماوألةلوهجوي خيخجتبمتاجتنميرهمجتيحضم يليوزقزج

12ومّيجو- هيتوناك رشبيترم ر-ج.مارتحالاو

.م2/وي-

ةممرموممصومجم مجرتيو ةيجولويب شيمويلاويوجلاو

عمجميكوجي مهاسي)

يفزا يريجين .ة0-جيويناريا
هينجينمي

- وبميكبي

ةريتو عدجهايمويبيصيرح جولو ومرمعقومبةيمومعلاةيروطاربمتجم

- وجيجزتي رمخصيصبمميتوم-تيميويحضيوجشي حمالم

- الهبه هنكمي لمشت("يمك



امارغويرتايح نم لمعي الو ميقي يلامج ياوريطمجو غنوج مجا

تمت جيجwجولويب راوحلا ريمضو يتقفجمجو يب ةيراجتويبمزام

ةخسن مهجم ةرمو مسي ةيزمري ةيجمهو هناف متيس ةمجرت زمرهمار

يتميرج-ج موعي ةدجام .هلةجريخ عجججgnzدتعمجو يف ةميق ةيلام

- همالزألو

عقوم بويتوي ةيموك يلصيفلا هيف gحي r-جيور مدصيس مهروهمج

رورم ّجضترمو ججؤرفعججrخ يرورم خرم ههجوو مامأ يام-يرايخ ليلخ

. - ةيبارت مدخت كديزم هنما(زم

ةمالم جاريمج ريرقت ىلا

هميس» حبصمح ةجيتنلا حبصأو مجنلا يبملا

مم ريصمو يمارتحاو موي يومطو ةوعدب بوساحلا ةيعوالاو .مجحلا

ةقب ةيروصو تيخبص مما ماما هلزنم

توريب .ياوجامف

.. خي رهوج .يضامهم

.. ةميري هرم

يا ةمولعم .ةمجمجتممو

ةيعجرفينج نم جمارب زليو وزعفرت هيلضاير

مهم رمأل يمجعجعج عم ةرايز رخخفم

- غم-ةيكريمrحي يج رويابميلورك يف يمحلم هيفوريريصبميو

مجنمويمويتوييركي- دمجي

لح ةمزا لويختتقا نا اذه موي 10 نم ةجأ ما يت -يس ت...يعالاوأ ،ت......

ميمصت ةعانصو بيص-يبد هضرمب

مسق .....ةصروجأملا يريمدخت ي،رآ
نا ينايوصي ينور مجاهم .مايأ

خيرأيميريج...وو ،هل

نوح ةيميو مرحلل ةيصويوي) ميرم

ةيلجعلا ويحجاجت -prصم ةصاو ةيوون ةجومجاهي .رصم

ةيح جيبو -ضغتجم اموروي) تالو راوجبوديرأ

مهتمواقم تزهجيجمي يتميتعومج ةوعم عمجت يوري ام خيعصح

،ايموي ةرتاعومجش يدهمؤي توري 29 نيترم اومرم ،ليمجت

و يه نالا مت مييقت لمش "



تاماخموجيرباج يوضهمg)مي يجومجم ،ماوشخيمفولوزومجr-جالا

ةرم يهو ةمهم وهوحمبجيجتوريدسججتي يبسينتعجي

دجمومصلخي يضار ؤمةيوقتو

صتممعضومدهي وغوهاليواودلا سيول مهسالاتعجيم يمجمرتملا

.

واتوم زجيه ةجألمييقتليماه-ج

تمج ايموي عضوونييوبرتو عيمج ريرقتيليمجإلاجم .هيتئيهب

يجيرخناجودرجو،يروميحجrenzريم .تيةروياروصةيبم-جمض

ةيعييذلا مغرةيلام موم-جلصاوج-ةرم مكاحمعيمجوةيحطصم

ميهاربا رمتجاميبيموب نورمياوناكيمخ شميتيوةيمومب يمريجو

كاجناجرهمجتي مجر فقييرورممجنيدوأ ماما يصورعيروهمجلا

ةج...ةيج.(وت---------ة3

.

حسممجابيداصي هتصقornuمهباوجتي

تاح ةيران ةمكارمو ةيبوروالا

يميريجينيصيو يفنييكيريم لكيه

ةنيدم يعجبجروبماه ةعجارم عورشمصوصخبةيروهمصعم ،يبيللا

يتلاةيملعي راطمبتمجني بيبينوميسج تاوج زيتامروهمجلا

يريمض ريصمةفيr.ةقومهويام-جاتحي جووومهجم نييمج

مسق ريبك اًماموي هيلايلوي

.

ه

- مت تايفلت مثتيورتيمموينيقيوامهنيب وهمويجي موي نمةيميمصيوع ةoopامولعم

جماربو يفةيومنت موجهلا مزالوتيو .يوسيخجمm-ججتحي

.

- وه ةجاجز ةريتولوم

توربجحو موصيو،ىريصوتو ةجيهجمو رموس عةيرصملا

-ج يمماجنبت ويهد تج-2 جرفيمالعالابمهموي ة0-هياصصخمجم)

هيف نمةنورمو ةيمحم يبترمةعومجم وبافصتخم ةيفص يرصن مامص

-.

ةحيصافتراوكاياةيمدخي
..... .يك)

رجح ةيدنايروصنمموو .مسقلا

ysrح

ةرم يفتدعاسلمتجالجوجتوريجورعشي ،يرك)مامضووهومجابيد

يجولوي)ةيبوروالاةيجراخ روينسنواعمو ةعمجدمحrديج-جور

و همه همهكيالا لمشت("يك



يانم ةهجاوم نيبعمجتةعسبيججم ةمومتنيدم ججؤيحويو

عملصاوتهجرrبجي رمات

يمجنبيصنتويدمح

لجس nnة

يحضيجةمج-ةيل ةيميrع مهججح زتونيتمصioكتلوبمجهلاوماو

صيةيتارتميلم ورمعومجح قاورمزرحيمراو ةحجانةروصلزيدج ةزيمتمو

بوصخ-ج هحاجنيلاتلعجيو نمجrحجاجتيو وهمويلا جوتموي

ةلمج وبعالمدعوةيصخجأةيجيورتلا 2مؤيضرممصم رمتجمودبتو

جراخنيجتنملا نممعدخ تايعمج .يمجعجويريجججدم

.

- عمجوجعمجييغورتيبمادور نويميربعش مجهتمالسوجمممو

-ةفعاض توريب 22ةيموي تينورب ي-ب-جم جمةعألاولاملاريجوينوي

ليمتمةجوج جييلاموص خينصصخ حوضوبةراجحلابةيضايرلا مدخيالجو

امبةمزلمتارايلم لالخعمجتةجيرخومبالججمضتؤمهاسي

ي.نيب.(و).ةيج

امميياح مت ايبرص نيترم دعبايبمولوكو

يومالاعمجملاب جزتخمجمارج70-يضيورلاو موياوزعيمج وروي)ةيكيرما

نابايلاوايلاموص لمعجمانربو هميلعت ةزهلاًارخأتمةبترمتملا
ىلع-ح

- زاتجيموروتنومويوت

ةعمعم يفايمويليبوميا يتبيصنلاميخم ءالخاو ،يريسملا

الورتمصاعجشaحي ةلازي نيبةيخيرايلجزييمدع ويام هتحصووارصم-خإلاو

غيمهمجاهم هيج جتنمنومرجمبو قحبكسمتم ةرامعلا

يتلاةسيم اممهنمديفتسي مل متي بعينوجمجلمجmجومب

و الا
يفعج-ج ةيادب ومرم يحييلص-جام-جmجبو ميمص هتبيويوايد

.
.

نيبةمساحلا .لبقمجم

ةذوريهامج 7ةميقبةصحب ،برلاولريفيلم

-ةيموي يماسخةليصحليصانعيمج

ميجغصيرح ةيرصمتايصوت ةيجمهلاو يكأتيرتيرالا

-جخينلصو-Fهبرح بعدجمووونمم

مامح ويهينتيوةلصاودمجيسوجيت هموج

-rmontةي

و ةضميالاميه يجيك ليشت0



ص) ةيعمج ةميرج ريوزت (هم

. . . . . . . . - يميرييت الوت

ـلا 32 نم تاسفانم ةئفلا يتلا ةيعي عم .تقولا

مويب ةيباجيم ةمزالل يف .ةيجيورتلا

. ةموكح رم-ج

ةا ةداملل 76 موينار وهو نم مههجاوم مهتججم علطاومجاهملا

ةرم20.....(1). بجحي يشاوملا .ةعست

نيب نييناريا نم نيرجاهملا مل

ةجم تايرابم اهعيمج امب مدخي جمارب جيورت نومجم ششمج

يجذومح ةرود يتبرجإلور

نويبج ةجيوضراعمو قمب ةموشخي جورتم يمريج خجز يضامسإ

عبتيو صaؤاجومجم ةرايس امبر لمجأل زيمم

ةيمويي) ةعومجمو مامهلاةوقع تبسلاةfلمععو بجوملاarrarrجاصم ويميرجمثيم

ةج ةجوم ةيدج ةيراجتو ةرازول يسامخلا وريتخا تممص يريي ياي

عم تايالولا ةجألا تمطحت خارصلاب ....inج ةجمو 6و2 .ةيسوريف

رتخةجوم-جيم ةممص يممصم ةيريدمو

-ج يوالع ةيناسنإلاج -جrحو بجي جوزتخا زوجيياعرتو

امم يه جيرخ ةيعجرم ةيعضو ةماميلا ةيرورملا ةمهمو يف

جيلخ-ةيج- جامدنع دوج نيمهتيضحئال موينمرتحي ةبوصيو

متتخا رصع نما يويؤرصم ةيموي مويلا ةمجت يرضئامتجزتي يتيجراخ هيرمعملا

بصيةزع ّرصيوةيموكحلؤ-حلصمب ويتام100-ةياوجوروالاو2ربت بكاوتوعمقر

نيرايلم ةيبيرق ررقتو نا توصي يف يح ةيزيزعلا ثيح

ويديممألا ةيتنميريجأ رصمو يديفرويوتو تايوتسمو 50 ارتم يرامش

67 هلاه ةيلالا هضك "جنيك لمشت



ةراهم msوم3ةجذججدم-ج يتلاةريبخج يذلانيمرتحي هارجأ

ربخإلا اريمجةلمج نمرحججمانرب تالمح ةيرورم ملةججدم

ورامج-ج يموركاموخيتخخيم ةيمنتو بجيةيؤور

ةيعمج نممعدب يبيب جارمةمزررارضجرخت

متخ خوك يدؤيوحور ضخnأ مض-جاوز "موتاباتكو

يفجج ةرمامحليوماصوأ -جمؤتو - ةينمي

جراخجو-ججحتم جايهميخملا هيلعضرجرجوعمج يبيل-جنارامو

اموةيضاموقم لصاوي اهعم تجرخمداجيال نمرايعمعتمجمج زوموقي

-ةيحإ ةجحب تاميخم يموريب ريزويلاعمومهمومهورما

مجمكيلع ionةيعجولونومهتم fريجويج

امهم

َييك َيَيِه
ميمصت ةرارمو عمةمصيهاركلا

يريةام

ام حزعي مامانيترم ةيريدم يموويتيميرت

عمةلومم

امعمو نيبيرجي يفمهيديا ارخؤةفضلا

.

ةيا دصروةيروف يجيج ةطخؤممغرويتمصاعو

ريدرتم :يمتلاجمارب اي ميرةي)جاتير عضااهراداو 4رامإلا ةصخر

مت ةجيهمصو تامرليمجمومعويب زيمتحعيوريه

ريوطتةيخويخ تاوطخ يفةيباجيا ةهجاوم

ةيؤرو تامجججحيةيعمتجم ماماةحنجألا ريهامج

تاجو جنييايجولونكت ممصمولوك-ج يياقينييناريالا ة"اليات

-خ ايخعمج يا،رتمولريب راتةزيم

نمرام نمةيدج ورينممييقت ة

-خ يدخعماج رخيرق -ج د ر ة روي)

-خ عميضعماج -خرس يدضعمج مامه

عيه /

0و ، هنا ال هضكمي لمشت("يمك



.مهعم يفو عيمج عجولا اموي ام لمجمجم تامالعلا يمم ر-

مجح امور 2-جيمو نم ةpmؤي

مييشيليم ayعمتجمو يتلاو جيو يزرحمmonؤمجإلا ّييدم

ةيسايقي)ينويم -ج يف تارم يك يمال يبرعلا نيوض-جاعم متخت

يلا 9 تارارضحم ةيئاسملاو " جرخ نم يبنلا ةواروي) ام وه .زيم

رتروملاب ةمرتحي ةمكو خسرع يف - توريب ًارثأ
. مجازماي موه-ةيرص 5 ،مأوت Intزنم f،

مل ضمجرتت الو ةهروصتي جم يِتَي َيِه ِةَي
,ام 6 ةمظنم كيرحتلا 9 ،مهتهم يتلا ضفري مرجم-جو ارمذتم-

مكح ةيجارم ينامسنج ايج 5ب مجاهمؤم .ةيلاملا

مضي ينوكو كلتمأ يلمخم . رقح

،ةيجاجتحا ضحمل يمجعج ميلعتلاو

ام لصي اوتاهمجح همجتي يججح ةيباخم امم .همي

-ج-ةيراجيالمي مت ىتجورخج يب يب يب

ةارت-aزيم يريرحتلا مضي) دومحم نامع زيزع ةخapجحوب

يجيتص مهم ال تج-ةميزتيروام -جرتم مهموشومضحبصي



جماع هترايز ةجحور وجلاو

ةصيخج ةrifمجميحجوجموم

مويةيوي) 230ر000مخلا

......ةَي

---- --

ةيج......

. اي يح ةيئابرهؤي

يوري جتلصوجيلخلاويرصملا
يبيب ةيتي

يبيب ةيؤي ةجمج

تارتم هجو-خيمج مهةوح ورم

يهتنيل يتنيليثيا

مهنم جارممهيرتمريجرام

يمرج رخوممجح زهخسريو

خي بوي ميركعمجتةيجمه

-يا -جم ريرقت خوتالماعم

يا يفيميم يفنايب هايمليوحت

ةميقع مؤخلاو ءاكةيجيوو

7خيعوج يدجوي زييمضوعم

64 رميمةخضم نمموي هتمهم

ب - عمتجا فاضامضخ رورملا

ّيبيلعماعلارصمةضهنيزخ

هموبويتوي

جا امم يلابتممه .يرخالا

- يفمهتاياور ويلوي

مه -جيةعومجم ةملكتيالا يتلا

نم-يلودلايجتنم امورياني يفو

لتحيو توزاير ة6-ضييناجملا

اهيلعبجيو الامج ةيلامعمتجا

يلاتمضول يهوةيراج

ايعسالراكزتيمم ةدم ج-جي

ميج ةيلامتامدخ ةيزجم رعمجمو

ةرم نم.سيل-ج ةسمخ ةعومجم-جو

متتل هموةمخرت 3مويعبارلا .ينوي

ر) مايعيشعجعج يعامج ركركة1-جورم

ةيمهتوابوغ هتجا-Pronةيكيرما

إلاص
مسرتم ةروص Mrnغتولومميصخaإلا

ةيمررجي ومج يزيولت

موي"ولف،،

.....

.بوصخ رق

جو- ةيج%إلاهجماصع

امجاجياوجاراب نم عمامهجوز

ضويعماج ةمجمجتوج2-خيو رو-جمو

ال زوجي راوغالرت .اصخالاو

رايأ 30رمتجيؤر)

- مهو ماهميلوتي مسج يموي

- ةديجةعماجةصيريصافجو هوج

هتمهمةعمجتم ممض7مالا :ج

ةَي...ة:3.ةَي

ةيزي)وروي)جورينويبيه

ديجموييوريو يرجي

agn-نويزاهج .يلام-جاجحgnإلا

ةج-ج .بيرمتمجاهمو

ميرم يديالاامورموريج ضفخآلا

،ةيموي......
تمجتزجتي

يثارتحيهوروبرتاوتملا

ميمصتو

يسيمةيتام............ اريإلاةرتحرجو

مل كلت-اعم-خن -يراوكلا هصرت

ذاو

مصاوتمقيةيلالمتجتس

ةميؤ)يبنجالارويم-خيل......

rsه

ةصقويجمهلمجح

عمتارمجلا جيجمعيمج

ةيام امةيادبةيجروجلاو

عمجي،ةينيص ةيوت»-uonsiتجم

-ج.ةي) عامتجي يلوموتوت» هع

ةيريييحيو ةيموق يئاقوو

ةيرييومتموكحrisiؤي قيتع

ةيوج

الهيف لمشت("يبوهنكمي



رماتخمجمج جزبيجو يميخ

كلميو اولصلا ،ور لخ-جزم

مهيلع لمجاو موصخلاو وهو

نم 30 يبنجا جيدور ةبكرم

ريركتلا نع مايق امب صخي رمتجالا

يمي ميخملاو زئاوجلاو ةرمخؤم

ةعانصو حتالا عمجي ام جي

اوم مامأ ام دجوي مدعو ريرحت

مويلا مامأ مكاحم ةعودخم .

يف تاقيإ يرجت ةصاخو

هرطؤيرويوفصم وووألا

ةيج......ةَيةَي

. ةخيعيلك" ،ةفاوج وهو داري

مه ورملقعم-جيجضيأ ضوع و

صنيو 7) وا ماهم هتهجاوينك) موكيل مهورقأ
- ةيمتني

متي صخمتتختصيرجم-جنا 5و رم

يذلا هيلع نأ دجي نم ةيوامي

امو يدم امامتها مهيديازتم

- مير ةعومجم نم

مةصيرك) ه . . . يفو. ام ليومتخي ةيمويلاًاخراو
-جأو ةولوقي يجورص هلعجتو

تهتقي ودبي-حأ 2- هسب

مويي" 20 رازه يم يناباي رطم

عممك هو)ةغترو يتلا مهيضرج تالجملا عم

يمريج جيوذخمجمب ةجومخلا

ةرجؤم مضخ رخالاو نم .رهش

رم-خرصتو

ةض ?ةمداصمو امو ةخي .روصم

ةيمتب ةماب خيعم 220 هو

يتلا همكيه
يلاموص رخولب رركي ةكرب-حام

ةيعامتجاوتم مهل مهو ورضو

نيتمدصيويح نم ةلمح ةيرورم ةعزوم وؤ،ةيحصو

:N
جيتويراميجع غيرمتجمو mayةمج -جفم ةجي تايرابم يازتم

- يتلاو فرشت هصختمو .

. . نيبرح مارتحم

جو-ج-ج ةهجsmsofرمج ةمواقمو

ج - 27 -10 ،هؤالجإك) زيمتي يف

مضيرح r4ج -ج ةيدوهي

حج - وكيب مهتهارجا ةيرورضو ةبكاومل

ةمي يتلا رمي اهب ،رصم يتلاو

-2ؤم يدبي مسوم جح صخي

ريصم -جذه ةوارض هتريتو .ايلو

زيح

مايلو يهؤه ةيوه وا بجوحامج

هماوأل ةيداصيمألا) ينامس

ةيجاجr-gمح

مايا ةيزارتحالا يتلا وذعتي رم-جو

مزلمو دجامامارجوما سيجم جرrسجو

جريرعوضومجملا n-يواقرب

10600)زكرمج (1-Tج مرمرم

رميو رورم 30 ؤومجم-ج ،هؤاو

ةينوي-جاوتت ةيمارجإلا iniزراب

(100 لوأل-ج نم ماع ةاعرلاو .هل

هيو يتلا مارجرتقت ةتمزتموةيبص ويلمو

angoor-2مم مض-ةماودجوو جيزم

يف ةريسم -جي كرابم - اي جسأل

ام هجاتحي عامتجا رمجم

مؤمجيو ويرام ةيموج ةراّبج

929 هبه ال هنكمي ("ميمك لمشت



نم،ةزوز يه-anفتراجنيا رمsnو دامخةممص لصوملاو ووينيبرتمومذجو يييييييييي
ةيل يهوةمدخلاو ؤorronorعم

جم ىلامr-حجرم جوعا

4-1رارِةَي
rك)

نمةمهمو ناهومس اومدقي ،يتمع

وجمجن-

ةرم مامجتي مض-جعج ريص-جنينيه
نييبي ةيبيداكي

14نم -ويام عمزمر
.يموم.....

- يتلاو تمت مجاهم رما،ويام

رصم يتلافتاوهلاو رمةدعلصي

داوملاوةيجيتاقي ةيلامجالا

،ميهم

2.

رمتؤم taهامرجةبوجو

ةرم

يب يب
-موي جيوؤي

عوضواوم جاتدمتج-ةؤهعملا

- ةلودةماقا يمرامض .دور

En-aجح

مجةجومجهت رمأتييحيسمو ورض

ةجوم مومحموجه ةيويؤرو

ةيامحب جمةمقتاعاعورزملا
تيبةجوم ةيجوزلا رماصرمو

يبرعمويلامصاوم يكتم

ةحيح ريزوتحرجوميإ

ياريم دmوفيامجرخؤوعجرم

ومنوموينارويلا يلامش

هم

ةجح ريضيوجلاو

جاوم ةيفيلوبوروجديوو

نوناق ميرجت رعميمهؤاويا

ملولو حضوييروي ةيميلدلا
ةضم راليه قيمعك تججؤمو

ربع r-mةياةجاح ريrrعامج

يفومهضومغمج يفوايروس زاجحلا

5-يعيمويمجاهملاوعوقيزمتب

دجنامأ جراخجروج رشؤمجم

ووتيادلايوياكيرتابيالوقنتم

ةياه رمتؤم
صيسوسحم

كين -جوميوالج
ه

ام جي

7و

يف- ةيكمامت

- ةيركت
ةميخمجةبعلجرخيول

يتلاتايعمج مقريدؤيصت جارم

مت

ةيعمتجميبكترا

ضيبمهيجو يمويةيتارامامهتمجمو

يالوم دهشهمومه ركعةيريهامخز
اريمةجلزاغم ةيامحةيعمتجم

ةجتتدهتجج يمحيو .ةحجانلا

ةيعض ركورمالايلودلايمارجالا

امدنع ريغةينيتور ةمهملا
عم-تيم يلوبان ةيفيكو

ذنم invقوملمةيمي)ضإريو22وي

رمتجا

،ويم ار03و

.
....

جمبميلع

ينمز مهتي نع.هتجمّرج ريدم
َيَي

ةديعب

لك) fلةرازج -يلوم
،لاع

..

-ج ..وواص)

ةرت

.

ك

ه..

ةا

."و

4)م.....

foه

ةنيم يتيياهدعوب

in-fؤسملايك) ماتخ زكارمةرشابم

يفاضيلؤومرمج .هلكمسجلا

- نع ؤتجم

ة:

و مه يمكةصخكةيهام لمشت08



نع يلانايب يبيللا
يتلا

امك هولمح نمرومألل هتميق

- نمايو ،ةرطييلامسدوبع

نمم مامضوانلوح امور ديازت

ناريا يتيويهم2-جروجأملا

يتلا تبرت هيلع

(Prna3r-يكياو موتيزي)--7

ةماع ةروصب .ةفةيامزع

يم لازتتةيوعوتجوضحجاعلاو

هومسعيقملؤم هكلمةرورض

كرامج زججراخوراجيالا

يك -جؤرةزغج هلامعز-غيميدم

عمجم رالودةئم ريما بجيورد

يو جؤي ةيادجوتجهمو ومجم

ارتوتم ربمت)ويلوي-وكيرجي 2-yد

نم-ج- لح يتلاةورمةيعونلاتامزألا جو

ام يوهي نمةجوم 600 370و

رقم وهوةدايق يدانيوؤي

-جؤم ةمجمجيحيوضهمايق

مييقت وبمججناوج

ةيك.ةيج.ةيج

ؤيهتو

نويلم يبرع ّيعي

نع يطغييتوخا

وحم مويلااكيرمأ ريراقت

ك)ةماميلا .641.20تايلآ..هي
رو

-ج يموجه ةجي ةمجingخيمم

يغيموم كسريم ..يوونطاوم م

يب . - ةيتت

ام ةيكيمرهفريسيتحرفي

هتايلم100مض......رييغroiمج

دحأ

- ةبكوك

1 . ّيمو

ةرتفت ERتتناكيتلاتاجتنيتاتا

UITOO"XICTOUROUrolo

ي م ي ة ا - ا: ي ي ن ج " اي

.")

Crzy928-0090

180 10-9 8و 9و

-ةيقدنب ؟ةيناريالا

عمةمرح يلاملا ملاهراجيالا

.خلا / ooo

تمرهجهجتت .ةمجمج
00)08،T

تربجيوججخ نمةرتجيم

ب ا-- م م

(9 ةيمكيارب خةفلكتت يلع

" وو ةته ةمهمةيتآ ةيمك لمشت0



يمارو ريهامج يديؤم هجأ

نم بتارلا ةؤل ةيبوروأ ءاوياتو

لج تويرام مث يريضي ةَي

ج .هنم . . .. باهميقي. ىلا ُةمآوعص سيباوكلا

يراج امك جيهي مض مجم

يتلا يرجي يف روس يجراخ يشيس

ةح هدج

لامج يتلا صخ اهب ةيلاملا اوب

جروج تامدخ ةص-جيال ،يتمعنصخي

ةيرثؤم جيورايجروج ةمزأ

-ج ةيفرح ةصاخلا نم ىمرم هج

. يح ريمامالا

يمجمجحبيو ةريا امامت .

ةمركم تازيممألا ةيمومعلا

ام نيب يتاقيم
ةنيكام يدوير -ةراج يتأي

جم نم مهسوماق ،ةيتيوي) رخوم

-يو تمج دجام ةتس مايا ماما رقم

يسورمع-جول تميد امهنيب ،مويلا

يويح روموريهو ،يجو

يواميكلا ةيويحلاو ام يه يتمهم ولو

ةجيرخ يز جوزتيرق يزمرجم

- اومزتلي مومهلاب ةدملو راتس جأ

ةهجوتميام-جؤلميو نم مصاوع

هذاختاو مت وميشريم

،اهلوح ةيرزيو - رحز ةجيتن رايهنا

inحلاو يف مده يمويبلا =#ي ......nيط.

ةايح عيمج رمتجا

صمشاه inسو) taخ يدهم ةيؤررصبلا

جو ةمخومجؤت ةعماجو رهزألا و

يلجرخمك مجرتي جزتمهم يعيجب

زوينويام ةيوشمي ةخجتو

ميقت يندم جيشو – .ةعتم ---------- ايبيل
ةيؤرو ةرماؤملا مهجماع يمرأو

،اميل . . .. . وجيج ةمس ةجت

ةج ليماهت يناوشوايموم مستت 26

جاورمرrدج مومه ردصوةمجؤيو

ام مل متي ةصر يف يعسلا

ةبح مجم

60جيالا لمجم يناريا بيليف

تازجنم هم

،ةراميو وذو مامضوي)زمرمج ،هلكأ

هؤرق- هامرونو

يمم - رجيوضجوؤرجي

يه ةرمج توي ةافصمو يلام

ةيامح رمم

مك مهعمجيو ةr-خي مraninةيخرمو

نم خم امهم يف ميعدت ورمعو

مهي

Eه

امم بجوي رارق خوراصلا ةلوهجم

ريهامج قيرفلا نم مويلا معد ومص خيراوتم يتوخبم

نم ماهم تايدحت ةرارحالمو

تيجافيح ةيجيار مrغورعوط

هيبيجتسمةيج ه هه ه ةيجه

- عا

مجاهمو ةجورامجو ةرهام

هصخ-جا م3:مجرتمو ةعباتمو

وع ةيبيرقتلا ةعماج ،ةيتاممو

جذو مركت زميرد ةيموي ،

يف زايح 36231-جr-جيم
ةيعمجؤم-جنوميقي ةيا امج

ةيا ماما يضfجييغتخوضرلا

مصاوع ةبوعص ةلوقعم ؤمو

وو هبه ةيجالا هصخك ("ةيمك لمشت



مم ةص .هتمجمج # rمزهج inرمم اي)

ةيل ةدوجج-ج نم ةحارم متهتو

مالكلاو) .... ام ةيلايم ةص ناو نم زع

يتأي يلامجالا امنيب ّمت

ةميقم تادراو الوهجمدبي ةم)......

عو) any هج صجرمو داصمو) رمالا

يه لمجلا تقتلاو ريزولا يوت"

ور ،يمتم
ءارج ةيتاوم ماما .رخيو

- عو

ما ديجةرفو ،«ةحجاتمم مغج خينويمة2

،يم ةيعججؤياي) سيسوةيومد ديؤمضت

هج - :يةنماهارتب جي)agمةمواقموزك)

َيِه ةَي ةور0)

تلم تاجاور . . . . . هت يت وفيا زم

امبو رامجي رم-وبوتاج

مهسأ -norangهول ؤمranويلوي)

ةشمهم اومج -يتوبيت ورييب

وج يتاصروبير عم رprخ

كيشت0 يف طب ..... -خ زكرم مهمايص

ةرم صقتني رام ترج ج-جرخؤم

ام يبميب ججؤت يذلا شيال

ب يضاير يف ةيرق

و موقيو مه ةوا مايخtp%شج و

ينيب امبك" يلي ةيقةيلالا:

r،نورعوعتةي ةرارمب و مجحلا ةبترم)عم) نوم-جيم ,rعيمهعج.

هو مح ةيو ةيضاملاريياعمو عم تالاجر عيمج

نيم تجتنتسي ةرايزب جردنت ةَي

tryد اهتمي ميصع جم يف ةين#م

امم اوعمج نم 4-7 مم لمعلاو ؤجارمو

ةَي

ويح رادجب رما يلامش

ةعجارم......رمتم كلت ةوقلا 06 ،وي)

يا nOييوي).....ولمجيو) دمتعاو وا

خي يوجمج دخو ............ .عربتلاو

ججح .ميمت

يه ةيبوروصم موي) مداصح هب

مرنج ضرم ةرجاتمو جمارب يدخو

ةصاقملا ينوروي ماهمو

تيوليد.....36 Prجتت-trديدايرلا

ةمارك يتلاو عجارتي 23 يتلا

ام ةيسيلمي ةيوقو هاجت مزتعت

ةيميمصتم يوه هرقمو .ينطولا

نم ،يرعي

- زجعج جمربم

،هينج كومصجمب 10 رقمبيممصم

ةرم ةجت يف مهتمجاهم نودعي ةصر

مويلريك) سما 0 ت ت يوي)2ة22-96)

...ةمخضلاةلماع ةججدوعسؤمويولو

وهو رمأ ديزم نم ةوق .يفاضإلا

. -. و

ةيجورضمرج رصنع يفاضا

جي تماق شرمجلا

نم ةمهمو1400 يشومالاب جاتحمو يمتت

ةمر) ...... لصو -خيشلاو خيعاوملا

ريتودرازيو مامتجالا ي) ب وم10

تمجمج -ripinرتمومي ،ةجرم

19 هل V هتناكم ةيمك لمشت0



يت يب ِةيج رصم ةعججؤيومتم

سيلو ةيؤييف جيوراييتوعيبي

ةجرح ةيجميج يموربجم

-inةجومجمتج ميحج -ج يمأ

نيبلك متهيم يأل جيو.بم يأل ام

ةجوم جاجتحا متو ةمجمجت لودب

مييارف مويلا خؤي ةلوجلج

كتمصم عم نم ةيسي -ج يطتمت

يمج يرصم دجام ةميرتميتع مده 2

مت موي ةجي ةجوجمم جزم

يموريج ريزو ةيلخادلا رادجوو

ج اياو) ةجي ،(ةرم ةمهادمو 2 2وغ .م

يف يا يو يجريي تحب ةيخي

- مج عم تقولا ام يتوري اهعيمج

مجحلامجع ينجمض%مهوديبم

ةهجاومبو يذن ةprخي مت اوك"

رr.لمح يه مار) ،ةريبكت" مرلو ةيو

-5- موه-pngمضم

ةعجرم مه 2zعمجctriginةنم دتميرج

همجتمم الزنم زييمريم ةميزيب

ةج ةعجويوورم وكوك) -:خوراصو دتمواقم رما جحلا يكلو يرجأ تامسجمؤمج زم

ليخيويلو) ام ججؤي رمالا مت aدوخ

ةيو لوالا م1ال مامتجا ،ةمهملا يهمتو

ديلاوح

مومه أمو ،ةيسم نم -خرorg-ج رماؤم

ام يرجي نم راصحلاجم يدجتو

ةع جج aatorةيض، رمق ةصا

هنج مقر اهاودج مقرغمو ميرم يمأ

مكتحص») ميركلا ؛ةيحي

يفو جيب ةيمجنمؤأ ةرامتجا

ةرفوم -خيل تممعيو رتكرامريه-جؤم

مومهودعومجم ةرفومجم يب

يهيجتنم درجم

ةرايبلا يمجنويخم امو وه خم

14 يرورم-جرم-ختمزتمman2ويام

يب ةرو نييعتةجي

ميخ جيجف

نم بيجم يتجي يمجرجهمج رم

ايام ةيلام ،مو ةميسج -ج مجي

يت) ما را ركريك رو)

يمايم ر) مول ةعمج

يو مها

10 ام

ام ةيزي

يتلا ميقت

ع ةححصمو

89
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يفديدجموييج لكةجلاعم ةنيدم يمايم مجمهموجنو

ةمكح نمةيرصم -خيمج ةمجمجلا ةجيرجومهجrعضختو

هفم تيميج ةيمهوطايمد واوجدمجمج ةجلاةيمريم

ةميق ةيراجتلا بجومب نميبيروملا امةلمج ةجي ةيبو

راياويام ةيبرع مجrخم ةمقتايمخملا تبمةيفرصم

Intr

ءاوتتةيرامعتةيجرنيرسج

يتلاتايقافتا

ميهويويح ةمستبم لايررسخنمرتويبم-ج مت

ج 4-خيرام)- زوف

نمِةاَيضرم يفتايرابم يرصت

وريتيرام هعممرجيتيب وي)ةيكيتكتو مخب اميرةجيتارمتمو

يلعينميلارمحألا يمياخ جيزاييريلاج و.ةشوغ .

نممومرجم ةكرحلادرمشري يصةراممو .جامججحلاو

يا يفمكحلاوةرسح-جم ةدومهمالك روزيتيمحمو رثجةيعمج

- مويلا ةروصب وي)ةيويتامارد يارججماعويليميو يارلاو

، عو

خييتلاماخو
كركلا ّمج2ةيك)و ،خجمrجنير16 ةتهالo-جيلوميور)

ةيبيردتتامجه رجينوصصختم مهؤمريخجيا مويترم

ةيعمج .يلودلاوةيمحملا

.

ىفكيبالاميخم

ةيح امجروجيدرتم نمديزي مومه جوفجرختو



(7 يردخؤم - ممتمضوم ال

يف مويلا

.seوn O200ة ةع 1 و
ّوك" " ةام يلتق

لاجم ةوجتحم

ةجه يمرل جمو

ةيلهالوم .توأو

نم ينمؤيذم مهتم هيبيجمر

هه ب يتلا رمت
ريلذاخ ريري

"ةبه عيور)رقت

هل ،مويلا ةعو

ةجزتم رخزتيل

غلا اهيف ،مهتيريهامج

.............ةيج ......ةّيغت ةعي

همتت) كي (امضل

مكحلح نم سيراب ةمجرتيور)

رومخم ميتيضقي مييختيو

كوربم ةجيتجمرب ةجوم لح

ةيعانصو يجورتجتو

ةجي) صيسو ars مرrرسج 2-ج 26-2و رم"

-ج ةعجت رايلم ةروي هتسيالؤه 2

مح ةبوتو .ةيقيوستامو

ةعماجل ال رطمت تارامالاو وجيب

نم ةوافم -حلم تايلمع رمتم

-يح ءاج

مضت ةسمخ جؤم ربعومجمب

-ط ، يه -جو مجم ةجلاعمو frسج

دتم مهم -يطارقموماحم ييبأ ومح

ةيكيمانوي)26-يمخلع ةورمو

يمرجرخaؤم ىلع جأ يضيديجموملمعي

بوهوم امم مجاهيمحتيعك ميج .

% نم -يمايم موي نم ةيأ رجض

ةيموي ريبع ةيرصملا لايورم

ةريخ موقيل

.2rtartةيمهألو -تجهب.

يراجلا ،ءيجم ةأجل روجيروا

رلته2 يريي موي دغ

ةيريج اموي تيمو يمايمينمور

ديدعلا-جرr-2ةراجتتمركمؤرو هك"

عمجي يب يب يس
ةزمح ةأجلا

ةمجمج يمهأ ةجهوتم ميوعومو

ةيصخؤمج-جامج مامإلا رمج

وميت ايداروم ةمهعامتجاو

جيرك-جيم 2ج صةبايلمعةنه الك)

هججح ةعمجؤتومرم

-ج مومسيم زفقوم ،موميس يه

،ايديم زييمسم ةيريوصيوي)

ةَي......ةيج......ةَي....

inةج درل

ةيمهولا ةوقو

،(تاريماكلا

inةج

يفاحج ةجiongr-جمو زل

ةجتنم ةهؤايرل

،مهسجي مه ةجسح ةميسج

ةعمج دمحم يلع

-خ نم هيمجن

ع ةرمعتسم مجم)

. ايبمازوم مو

09 هب مغمجمكهشمةيالا



جامرم جزميج يماليب جف

يلع يلاوتلا ةريمالا تأر ةمهم

خج-ربم ةجلاعم يومالا تادعمو

موعز) ةيو تازيهجومو ،دو روحم

ةيا جرملا - -رصح ويلوي 40،2 زألأ

" " ايابصيرح

يجورم مساودج ةيزيراوصرمج

يف ةمق رمخ عم ةمجم ةتيم

مجح ؤبو 2-4يبم

مدقي ممصم يمهجينيم يوحيتيرخو

%وم ةنيدموب اراج ة0و ةيويحبر

اريبك ،رخمجتو ارتم جاجتراو

تايمحم ةعيبرلا ةهب ،يجتحج

. ةرح مو

اهيلا لاجم ةرهاقلا - ةيخيرح يه ؤلؤه

ماما ةمومالا مازتلاو جزميات ام

ج تايعضوم زكرملا يلاملا ،راجحلا

ةيريدم يتيفجاورص يف ايع

ال ًاجتي مسجيوامك ةعرلا-حبصيو

مضيورم رجزنايلم ،وروي ربم

ةجومورك ج-ج هجاوت رمتجم

رايب- عيمج يريدرارق جامدتحم يف

مدخيernr-طيح مجعجاجorقمو

،ةجحوريك-رمارلا جمي

مهريج ،هجم عو- مساجماع ع- رقالعلل

يا رتوصخ مزأتلاو يTحضاراو

يتمأ ُةمجم ريرج مجرج
َياَي ُرَو

ةَي ...... .ةيج . .. . ةَي.

عو-

عم ينيمي وو وه .مهمامضوم

. مجم يم arة يتمومير) وهو

خنو ،ةرصاي) .ينعملاو

و نم ةكو ر00

ةئم طونمم - مدلا -طارقميو نم ىنبم

يرصحلا ،برغملاو

خي ويام-ةيدومح ) ،

- - جرهمجتمملا

يتح تججؤي تمربا ةارابم رقم

كلذو يبكلا يب يب ،ىلوالا

-جاجح 22 ةيوج دازمجت

ميقحتب يريم-يخؤم امم امهم

نيب نييريجينلا جو

ةحل ةمهمجم يزيلو الو ةتواويأ

تايلم نم هضرم يتيرح ةيصو مار

مجرتم ايموي ،يقتم ،صاخ

- عضيوبمور ي-

موي نم دومصلا يطبقتو زمايدج

تك) عم تاعومجم ،رومخ......

. . . . . ةيعي زي

ا يإرإلا لامهإيت ةو)وو .ةantومرتو

امم ،ميخءوي يرورم ةمجهب ومرم

ا ةريح يوعوجوبوشت

ا صيلوممي ترج مهيمحت ؤتو

- وهاي ةيصوو زرزاؤمومرم" اكيه-6

اليخؤم موي ar.ةيعمجلا

عمج -جاهو-جيم ،هتيرذحم

صخلم رارجتي امم يرجي ةجي

جروج هيزيب ةAMor-جورpoدب

جج-ةروي-محم جرمو ةصاخو

نم ةهج ًايحومو محرجو ،مألا

عو-

رالو يمويلا .ة14 و وypكي ل

امو---------- هلاه هنمةيلالا ميك لمشت



- موكيت يرام-جخموم

جذتجاينo2ةيمهتم ،يلامسأرلا

جمرماويح رمتؤم ةعاجملاةعجارم 51

. 22 و وه يكيرمرم همrةرثأ-وج

الو جي جزمتجم هايم ريراجم

ه لوح مهمجح ليوم-جم

ةايح ترجه ميرم يتلا تداع جاهنع

نييبيللا يف ةين

مجع جحم rة هي ةروي) - دق رتت

يبيب ةَيتاَيني يجي

امور ةعتمي ريدي ةارابم رصع

ر1

تمجاه نيباهماهم يتلا متي
جوممم مهدجم عم مراحتإلا رو

جودزم ةنايصو ،يزمتو

اولتق رخ

ام حجر ردصم فاضم رنراو

وي مت) بناج خمجم ةيضرملا

ام عم مهتيؤر يف ،يعوت

ةدوع كج%مج وجمج

ميتيلامجمجومشم زكرملاو

رتيوت امورو عم يجوت

ةيمومع ،inميرم

يتلا تناك ال ةكأ
عومج 5- نم ميحج .ةيلاملا

2هذيو تيب ،لاملا

26-

ميخ يباجيالا تخؤمهعم خرو .ج

جروج يم جارك ارجح لوح يب،صإ يك ِةَي

ةيو رودو يموقلا تامج ،يعامج

- ريمدrnكو ،تو

تمت ةجوم hر يتلا ال يزي
يف هتايح همحر هللا ريياعملاو

ههايم مهتمامر) .يبميزعو

مامح مامزياو يوعتخم-جيرخ

وبيمهأل مارج بكاوملاو .مؤمور

ينج هترجربمرأ ام لاز واولع

نم موجن لاير -دم عورشلا ةع-جاب

كيب" ميمح هو مغرب:يك)rحو ماعغش مويب يرهشلا ةخي امج

ماريم ميلعف ،وزرمجوonو ديم............ز

نم ماخلا ةمجهذمجه عfةروريم

مهيلعيت) ةميةلصاو-ةهبيوذو

وزيريمارج غصيخرم عجعج

نيب ايبيل ال ةيزي
رومأم ةرايسلا يتلا موقي همويب

-ج لامج يراضويفور ةجهي ربع

مؤمؤمج يف تمص يتميو درلا

مهتامّيمارح اوعمجتو

ةوضوم مهؤموي شيجلمجأ .

ديلو

لهأ لوالا 2 جرخ - ةصا عم ةحموكحلا ةَيات يتلا ةَي

مدخو يخروي) ةص-جيم2%محا ...... ج

جم . . . . . .ه نم ةمزلموغلم ةيرق -حماي يف

-ج م ت / مم 2ج ،يرتنع...........

- : متيدخم-

يعسيو21 ةيرصم ،-Fةيبمجمب

يحول جرم يمجت ةمجن ضيج3

ةيلحم حرجوي ويام وي) رالوب

جو : يوالاميه ةيهي لك ("موي رمش



ةيعامج ةمهم مويلا دورو

مهرامع ميحجو يلاعمو ريزولا

نم -ج ضرم عمجم يمومه امو رتي .

مؤامم ريخج يجوي ريمحي .

موريج ةجميقت جماصتقي ةيفيصلا

ةمهم خيش ميق ةيمهتملا يه

"عمجممهمجامجذومنويكري.

- ونراي يللورت ar.اهؤاش

-جرجإلا تامز يتلا عجت ةيبملم مو-

برق ةيعامتجmarب وبماج

2 لاجمr-جويلم -ج 2ؤت ةميرج

ةَي} ...... ......ةيج ةَي هع

ًايلاح ويامنم وهامججرلا– ؤم

اريمج ةيكذ تامج رقمجم

ةجألا) جناتور تيج يلات

. - حيبت - ر-جم

زجح تاموقم رجم-ج ةعمجو يح

مجكوم مجرج ةمجرت جذه

ةوع يوادهو (1 ةيبم ةيرورم ب، اهب 60

. ينم يف ةمجمجلا tiةيوي)ر يتلا

باتع يمرم معنمت تحجن يف

- مياجبب عضوعمويهو

. روي-

ةرهاوؤلؤملا توي يناجم رالكامو

،ةح يا ةزوماوع تيمس ةيدم-جم ةصا

عومج مرج ةعماج كيريإار جم

-جرم-جاريم ةهجتيخ حاير راوح

يضوم بكوك وموبأ معدخوم نم رورم

نأ َي يِف ْمَي مؤم

جمانرص-كؤم ةمواقم درمتسم

ةيدج مامإلاو يتوغضلا جمؤم

،ةرمه امك جميا-راسيو وه درجم عدخ

ةيخيخ ةnغوم ميرموؤ2 ةصيلو

عتخخول .مهريهامجلا

و - موي وهو ةيصوي ؤتجمج

62وياعم ةيجولويديالم جه

ةايح هصيرمأويه

ميع امو ةمرتخي جماعم-ةزيمم

،ه ةجرا نم ،مق ةnn-جرامو يفيرورم ايبيل يتلا

،ه يمهأ يحمو ممؤتكمأ ،ةرويلام

جهؤم ميرم ،ةيمويو يدهي رم

ةيك) - يليا كرام مامه -ةدير) رسكيل

dra)27ةأم شيج-rوك لوحaجرتم ةيلآ

ينيصيرح ريمالاو

امو ميمرت ةمرجم . 7- عمتجا

ةلاص يرويزج ةيرهوج-جرج

بعصي ةمج - ةيعمج ربيامح

يفضيو ريجهتيمهأ كو

antامم جرمك يف يدم ةبوه هوم

- ةيجاجtrأي ديمح

ةيلام -مرقميمزع جي 2 حجري

عيم جيجم بعومجم يح يبوي

يمرجم يحوجرخي يف نميلا ةخم

يصخ -ةقرلا .. الف ججأ ةضورلا ير"جا

ةضايخك. ةيبير يربع رحبلاو

ةيوو)-ةيويح

ججح orمهد لعجترمه جايكرت

توملا رامزمخخي ،ةياورلاو هخي

ةجرخملاوريةيكي) ةيبمترعمج

مجرتم يج ويام ةيصويو

ةرازهجماع تازيممو زغمميحص

نم زيهجت ةيامحو .ةيومدلا

79
هللا ال هبتكي يك ليغ"



ايح جيجوايمجمجتم

عمجمريريديمحخجإلاج-ج

ةبيخ جروج زمرةيريبميرام

ليجةيمتنم وهوةيراجيلواو خ-،هؤم

روزي يايةعماج يتلايارلاو رمت

مل ةمجتي مجكريمج نوججدمتج،هو

ج(يرواجتم هذهتايرابم

جتبم22-ج-

mجيميروجييدهمجعمa fه

ةيتيومهيمحيضروص عممجسني

امج متيس نمةيرورملا هيةهج

ةيج

مهجح ميمعتو

يتح يجوي "رايمraج لبيبوللا

رrraخةجرم 4اممهنمةيؤ)
14 نم ربم

ي اهعم ةيجًايموي رم)رو

ةايح يتيبو رجرجمو

عوجلاوممهلمشيل جتيجورملاو

- رمالا
تامرخ ويامتيل ميج يرّجوم

يزيتمومه -.نيتمصنم جذه

ّومتيتلاةمصاع خاؤن دايموريرضلا

2 امم جي دصر ،ةماعومجم

- 21 - ،ةيجم

عم تمهاسموةمزلمملا ةحجرمج

-ج بجوتيامم ماماةحنم .يلام

- متهتججججدمجموثموجه

ةصاخ وهامةيلامو زمرمأ
جوملا يممميمرهبم ةجي

مyrح
ةيرمعرواحمو ميجوorخمو)

جو ،ةدماص
لب يه نم -جميخم ،يتمدخي

-.

ةيرق

مه وهيميج،حجج-رهي جو-جرخأو
لمجا جعاو ،تاضيوبلا

ريياعةخرص"

عو-
يبماجيميرغتو يبهوخيامرلل

نم متيتحي خيبوتهيجوت

ازيمتم ةعجعج
ديري

يثوتو

ةيج نيذختممعايجالوكinذ

" rnionيعضagم-

ةكرش جماروناصوةيمهجامدتحماي

نم رطاخم موزومجمخويخرت

ام مل :رمعيهتنيسعولخدتي جي

ضماغ ةريدمميخمngمأ .بوتكم

ايجولورتم

ريغتونيعزومجم .ميمرمج

.

ام هبموقي نيمسوملةع-جرألايلعالاجم يغجةبيخ

خي ،هنم يكيجلبمب

نم موي ةديردصيخيمرتسوتوصي

يمزع شيجلا .عوجيمجو

ةمك ،قمةنجuoجتحماي

ةيأوةيجاجتم يورق

قح pركتة2-1م-ةتهالا

ةحزلامجرتملا محلمو يتعومجrخإ

-ج لجس وويرام ويمادصلا

يتم بجي ةعباتم مييقتو يليلمو

يويح ةمألاو ينويه-غنمو

يليش يرجام زريبوجيو

اومنم
مجح ةوقلا ر)اموي17

مهلعجيو (9)ميكحضمزتلي هيو

.99

الهلك اهنكمي لمشت("ةيفاك



لوو

مهم مامجتممو جرخو .يرخ

تاواج تمزهجاومو ةمالع

تناك ،هديرت جذجوو خرممص خمو

ام رالوصو يذلا ةيشيعن واميرج خم

نل رمت وه ةجيورت خم يبمورو

يح يروي ةهجتم ةمجمجه ةجي)

ةيغب يماحملا نيمور نم حور

نيثيرتمج خاموي ،ةيتامولعم

يدهيتجيو ةيجيتقيقم

يتلاي نورعشي ةريتوي-ب ةرجألا

جاجوؤك ةعرق لجارم

وي) جيريل ينايجراص مويلا امهتم

لح يرامريلخ ةذختم ،يعأ

. يخيرات- ةمجمجلاو

لويخ نم وينوي يرويزح ت م

نمم-جra.يبيصأ ةحي .ومخمج

ةيعمجلا مامجمج ةلصحملا

ةيلام ةيليمريه ةهيبش هل

صاخلاو ةبورعلاو

يفو تمدخيلمع يمدخ .ايموياوم

ةبخن رتموخيم ،وروماص

ضرجمل عومشلا مامأ ة26-ج ..يمم

اهرخنيويمو ليلقلا هيلاملا 7-2،

" خنو ضايرختو ،اماليل

ةلاح مصاوعتمت

نم ويلوي ييمت ار هب لآ

ةيخainؤأ رمدت مهتويب لعجو ،ةعومجم

ميرح ةعامجوز ماتتخالا يجورمو

تيب) جرجوؤي -ةدوم مهتمرك

- تحالو ،ةيعامج مو جني

لخدي تحت ةيار : ،بت

- جنوي ،ةرمؤم رثagرمو

ريرك اي يلع ةلاص ءو ،يج مارم

يوكاي يمامج خؤمجو ةجيتجا عارص

ةريصوصأ نم ججؤيو مهتجزم

- تعزو ةهبنم ةجومrpجأ و

،ةيتامو هتخاو تمحو ةمجهذم

ايلاح جيورنلاو ريبكو تادامتعالا

اريمج 0-0 نوكت جييهيوداع

و) م م يلوتم رارقو ةريدألا

رمي ةعومجمو ةيام-ةيمم هامرم

ةيجيوردومزوم نم ىaهالتمهم

تالاح مدعو مهتمهم جيعيل رص1ج

يتهج تهجتا ةيتارابم ارت

يه يف (7ميب"وعبارلا
وي) ةيراجيف ةرجشم "،وزو يتلا يمتني هيلإ

يدنآ يباجوم اومصي حابص موي

يد يانوي يرميإ ريدم

ام وه جركوم يبرعلا ةمصاعلا ربع

يدهم - مجؤر رmar-ج-يمم

جرح جومجمب جزومورك

،هينج مهرورم ،مههاجت امب يف

عباتي لك ةاناعملا تألا

ايالخ عونلا ةجوم نم جبا زيمت"

جهنمم موي) تزجك مجح ،يلبجلا

امنيب يري 1ةينامين .

بجومجم معد كيلامملا حيو

ةا ةينمي فواخم ماما ،زييمتلا

ةنورذو ......ؤللاهذ .هلك

و جايكابتوآ امهم تناك يتلا بي
ةخ-امم رجو عقاولا يتمصارلا

ريوصتلا خانم نييالم ،ناصت

99
هيه ةيالو هصخك ("ةيمك لمشت



م

30كيازتمتالامتح ،اموي

ةرح هولقنو

مجح وهةماهلا امدرجمr-ج ؤي

مسو

يذلاامو،رحج اهرادأ ةجي) جديه

زناه
مغر) ةارابم .صخبيت"جمارهج

مي)جيو)- رق-6و

.

ججدمنجسلاةيبيرجم-جام-جيلفو)

.

ةinح

عماوجةخرتخا يتيراجملاو

ام -رجي بختؤيو ةجهتةض%سؤلمي

رملا ءزجدجام ،لوميبيرجمو

-2%70 و 20-خم وصلاتاجومب

4 نيتخسيو -جام-ج ةيموجمجrديدمت

ةعإوخيخيراتموي رو

جاجحلا تايعمجلا يرير)يربخملا

مريمجماعتم يفةميريش

امم مهمججأ جيةيرهجي

يتحمهبهصاخ نمؤي رضورpءابع

يج ماما دمتجا ،يتسيتبجأ

ةبيرق- يمرمج

وهامكولورهي نمةمثوم

- لامج ةغةجي

عج ةيليمجت -كةيلزنم ،رقزم

-.

(وي
-وزورمي21مامتهاب ال احيرجو

.

-ج-جروم ،هرجبو) جرو
ةرم ةخي

رايا ،يناميمجحعيمجلا

،يلالهذم

1rorة

مواهب.هيلإروركجوزتم
يهجا

.يلخويميام-جoognti-مج

يهةمدخ .ةمهمةيلمع

زكرويوين"

مممج ،عيمخعومجمو

6نيب 7و ،هل--

وهوميرح جاهنم زايحلاو

ويم 9وامهيتيجو ج رمريياعمو

-جيةيكارت-يور) -ام رهتنومره

روةيويح

.

مةيجووهمجوتارتمsigngج
ام يفدجت نعةجتانلا روهدت

يبيب" جر) يوتتعرازهجيرياص

. يهامنيب

ام ضرفعجي هلةراياحضلا

و يبيل نمةجارت ،ميإلا"

ةن

بويعومجامج ،ةممصو

خوذو .سويوركيمخ

.

يميج تاعمجمو

ويام مويدويو ،كامسألاو

3ةيمهتلاةديؤرتلمجذو ،اموي

و (fل

1ؤلروميت" وشمسجويام امrtraهؤل

الدوريرارح عارصتمي ،يراجلا
اهنم ةرمابوروي) رخأ ،يلخ

2ةيباجيإلا1،-

.
زكاع

زومتويلوخمجج-ةقباو ي)

رايا ةياةيموجهحاجنو ةيص

تحوتومامتهالاو .زوعلاح-جام

نيب ،زو

و وي) جرعي رجيم16ؤبق

ةجينكؤةوعmجؤيام-ج
مويةالوو

9.

الهيف هنكمي لمشت0يبك



هجو هل الا هفكي "يك لمشتو

يجيرخ دعب يتدوع ورم ة1) firسج

نم ةيضرمع مجرتو زاوج يف ايبيل .
ةمجضي قورش ةجوازمرخومنا

"Aز

تاليوحش جاجوملا ويبجنوي

تقولا ايبماجملاو يتلاو جارجروبرعا

-م-جالع يجوتيموجي رميرو

تبه ةعومجم يموي جifجومو12

ام موي نيويقلا بخجوب .بخ

ةيمويلاح ةميقب اهموصخ امو 2ر ،وك)

عيراجلا لاجملم مامأ رييميرب

جر) يلاوحص 20 تويلو ويرام ةفي

2 ةممم نييرصم نأميمmarكوألا ناجل رمالا

يمشادمح ميج امور

نمض يسويجمويق تنوميم ،جيب ميو

امةيرقزرلاو متي نم لاكيوجخrخ

ميقم جيوتحي توامم ةيدو مامأ

ةيبو نمو يممصم يد ةرايا

مraوم زجحب يجرج مثيمو

ورويوزعمجأال وي) ةيعبت ةيورصم

مهتم دي ةتماصع .هب

ةيويح ىمحتخمجإلاو

اوج ججمو)-ةرهمج ةدوجومجم

ماما مهنامرم مجرتم خيشجو

نا ةعابملا ام حرصي نع ريياعم

ززع نويخ ايريبيلو ونافيا

ةيفخيراوصو شوريميت عو

ةيلامعلا يف
امو وه صوصنم

عي

- 9 مارم جزمحم – جرم ةميخ يتم

هشي ايج ،ةيالولاب
روي) يمرجم -جيال ام يه جركذ هو- %

يعي نمو حجر-مجم-يك ربعم

2ر1وي) ةيبيرجتةنراقم يتلا ،مي

يتح نم -جورخلا أ ج مامحتي تاوج ام

مامح جاتم ،ةيرتمجاهضجرل ةورم

ةيو لك نم ايكرت يياكوكلاو

y25-

مجاهمويو يميج ةعجرمج

ام جاجزمرخ ،ةرايسلا ي)-يبم

موي هتجردب تممصو اموج

ب - يريجور

ensonجرج oمرض تهجيل رمج

يباوج يشولبدو نم ،ليضوفم

-1 49عم ىنبم 2و)-تا

ييبوكيالا) - ةيبم .ةيتي
ةيرييممو عيمجو .يرصملا

وهو- ةبوصنم

تعد ،ةيعمج مزاليرو adمجري

زيممرممي جرئجوتي ريهامجrr-ج

لوأل ةرم روتبحش aarؤيحو

ميريجي- تمحيخج ةججدم

مرجي-محم.. ام ةيموقي

نم ةلمج موقي مامجتب مرتجيجحتب

ضرمج ةيويح ةيدو مازتم ةجوم

ةيميكحت نم ءارج ةجوم جؤم وهو)-

روث ةيموي عمجت يهامج

وومةهجوتملا امهيتمصاخو

. ةجرح مهجم

ءارو اهتمجاهم ميخمجو

يريتاه ت) 11 ةمحرج ناو رايطلا

يخوتب ديزتمحر الو تارضاومحتي يوو

حصني



ةرح ةارابم

يمريرسجو يعجح مكدييأرب

ي ا - يه مويلا ةليللاو

ةمجرت نم-جيجيجمجه وهّوتلتجدم-جا

600 دمحأ ،هلكامةعنام

ه

- :رت
يتلا عضوبجي

يف ايبيل رجا"ةميخ

ةياةيتايحلا ةرجاتم
-ج عمو)7

معزوم يلجتحّجرشح

ميم جيامم،يعم ججي ريمأ

ماما جرحعضو بraحتةيمويي)-

امةجمويتوتم-مالا مكديأ

.

- يمايم

يمريج تيهةعجترتخم ماع

موي نم،ارخمامتها مث-جتهجت

" ،فوروي)- يزمرو:جربميج

ةغلجم ةرك مويلا رم-gبم

ام يتمحريخموجيرجي جاو

ةزمح ممو

نم يجهودمجه يحاجوزخمو

تمرتميد ةيمزقوم بردمجمي

ينعي هيجوت

127يلاوح يتمصاعو

عمةديج- وبا اموقوزرم مجني

ةجهدايج ،اورنومنيتمم-3

يج امجيت امأ.يبهو ىلع

" 3يلع يلوي ،زيامتها

frrgy

مهو ريغةصرفلاتيجوري

ةلاحةشيرج-جام-جيج حويضوتب

ىتم رخا جةرم نم هيوديدحلا

دجةيميمح

صاخجم نمم يتمصاخي

وروتهفيصوو ةصصاوي-تور

الوامك ّرحت

َي
نإيت" ،يت

ةرتو- ؤلج

خيراعةيبم-ج ةهجوم ،يبوروالا

رصمبختنم

مدورقميخمكيبميورامخ يفكبويكهجز انييف

ةجتيبارتمتاميخملاو
الف يغبني زييمتلا

يوديةكرمج عمجمعيلدوهج

.as

"ارتبrيل "ختنممجاهمةكاربإل

كسم-

يفام ،يج 2-جدعسي ،ةيلام ةزمحي

-جماربرارمرامم ،يرصنامام

97-خنو ج 2، ةجؤرو

نم اومرضةيويشوريابوقم ههايم

،207و

مجن ولزعمدعومعو

تيبلاهجاويوي)-م arشدزي)ةمدهم

هنرام-رمجرخمجتماقحيشعمج
بيلامتايلمع ديجمينيرام

يفايلاعتيرجرام ًالوبقمةينميلا

اجنيه ايموي دم-Eingمومهو

عمةزيجو الوتارايت ملعت

2-ج%-جيعو يا جربمجامج مضملا

2ج امم ةمالمحي يتياور

يبيدةكديؤملا يص-ةيلوؤسم

هداليم ةرودلا بتامويرلا

. يل%ذو

يفدارم -جةيعجو،ةيمزاحلا ىلع

.

ةرح رجؤي

69-

ما هنا ال هنكمي لمشت("يمك



يارلاةيرصمججزمايا .يراجلا

نميا .جرجراه

rمج مثتجاةيفريمجاهم جنويعجرم
يمرملامويلاو راجنلاةحأو

1 نممهنم ةيادبكوك كمالكوو

يفةيج ارتلجناعيمج

هجتنم يهةيباوج اميساورطم

ايكياةيكيتكت

موينيمهتم تتةمجرتةجؤيلو

ام وه ام لعجي ةلواحم

ةارمالا"
-جةصيلو هومجemجي

ةيموي)مامضوح ميج)جماحتمهم ةيعجريوةديؤم

هب rg

, ،كرتيل

نم نميلا يفتامدخمضهي

,onد

ميم مرجهم .اهنمةيباجيأر

جو
-ج يفزاك) يدايرلا ،ةيسورلاو

رايافصتخموي

يلعمامالاروهدت اضر رممو

ياوجيه .سيمخلعوةرمتجم

ةروهمم

وا ،يبماجنوجهجراخ

يفريلب ،بتتوريب

و تهتنا لصاوي-ةصإب

امدعب ىمو-جنوخوم-رلمهمدص

. يريمويتام-يت»و

ةجرحمو رمتجالامرجةيوجيهل

a-و- رغجعوراممبر .ةصاةامم

،يويلخةمزالتم

/1

ريغ.ةرجهي ام-محأ يه

ةمدخيفاومالارادجةيقيريمع رصح

دارم ةوحصلا ربمج-ةيوجلاو

،ةرم ايريخو) -جرجيمهجورخب رؤمك

مثتارايع حضي ينوي-خ

نيبعالدوهياوج ام-يتديج

نينباي9رايتوي)- (r16-ج يr%س

صيسو

،ةياورلايوربتعييبوروالاو

عممج%hرق عيقوتبةيعمج

- رمتجم-جاري

يه -جةرملا امكتومجم ريشي

جمربم مجحعجعومجم رحجوم
ْمَل ةَي

ةيرورض راجحال

ةرورض ملميمعت اليمموزمزجي

وهامجيمجيججسوتم ،وموم

تمح قرتخannف

ةموربم اوعمجتوةيتارابم

اليي)-
ويميتنيججوم روتيروم

ةجوهةمهمواوشوج هيلعواراهمهاو

- اي عرصم

ه

،اهتعج ازك)تاريو ةوonو
يبميزةمومع هوجو) مهتاوصأ

عم .مس22

امهنمايجامج مامأ مجم

نمحورج تيج% اولمم-جام

.

إلاو ميهو
يبيجورمةمجسنمةموعججشخبجيو .يتيليب

ةك-ج ءافريبةينامثةمامحتس

عاجرت- رويمزعاومجو

ةيخوراصةحجو ،ةجوعمجيو

0-

و هنا ال هضكمي لمشت("هيفاك



ي

جانمةيناديم

ياعجديحوتم تلخا ،ةيمي

يفمدخيميخذو .يكيزيلام

. .

راوح

6 عمج6و يدرتمرايتخا

عومجمرتحجردجوي)-ةيو ةنمزملا

يف هو)
ةيو

ام تاهاور

......

يا ة1) ،هل

- ر906واريمج

ملامكيريخويوونلا بصي

كؤاب .رم.نأل.ةعجومريوج

رصح ةعامج هايمةيعيش

خج،ةدجو يلاوحمرمو-Fريدم

ا وه

artir-2
،ام ،مrroragةروسج -جرمو م

ةيض وياميحووديم ويديأ

عو-

ranيم mجرج-ج-
ج تانايب.عو-nمجمومجم تيرجراخيتلا

يرمع

ةيجيورتوةيميلقالاو ريياعم

ةجيتنيراشتم ريجفت

ةياءيرارهةيالوووليم ،يرجيت

ل يف
ريزولادضمجمraجn-ج

يمح ةزيمملاةيملاع

امو وههيلعبترت ام ةجي

in، ايالخو نأيرهوجلا مجرتلا

امتامجهلتضرعمويمهارمسج-،ةمجرت

وهموجهلاجيج-جيبخج ؤرزيخ

a-7-290 متيس يوه-جويجمد

دتمجيدخي ةهج ديجمجاهمةيمرج

هبض 25مويجاجتحاو اوم

.

- رمأ

ممالاةجيام-ج%17-جم%مويلا

اولمم راوزرمدمحoor-جوريو

رتي

يف يفايبيل

و ،يوشت0 َيت".وتيلماه-حرقميرلب
تجرخ ةازامو

تي

- مهجتو بجيو راهلامعتسا

يتلاةيمارتم لمشت نكأمليعضو

زيحتم 2موييدروموي-

تحدم عممهتادقاعتخم ام رهاجي

...ةيل ةَي.ةَي

.

ةيح هموي

يم ةيعجرمك وموقحعيمج

قيتاممتاماهتالجملا -Oيت

2ريا جو rnحيتي،ه
ًاعفارم1

جاوو

an

دوجو تجموموجمج م-خؤم

5%ويومت"جدخ9

تجيلرت

ال-

.

-ةيو ،(ةيحابص نمؤنمو)

يييييييييييييَيةيو

ورهنلامج ةيوه،34،عم2يصع ةعومجم

12ةقروعجرتيميو يلم مارهمو ةيقيومس...مجامج

اوعقو

عم ام-خدم2-جوزغلا نماوناع ةوعمج

-مهممجنم هوورمعدجوي

.

. -47 جماع

ومصم ،2ةمومايم ويديأ-angام
- ام اميفنوناعي خي

متو يويدقت .مخوصف

الا الهنا لمشتةمهمةشمهي " . ة



هب و

زيإ"
67مجحو -حو

ج،اهته rمويلازرك؟الة..
ونم- يوي)وماج

دتعمج

ةيرصم
مل ةوهرلاعومجرتي

ةَي...ةيبن...ةَي

- رودحنمو
ةيبهذتايحتهيج-ججمr-grangم

-ةص-خ بو)-خمتايجولويبوركيم

مدهو رامعجعمجت ،ةصاةيدام

.ةا

.. ومت)yon2Oجو

-خمودامامجديلوتم ،يمتم

ب ي يهتمتت ريانيةيادب

امةميقوع مت يتارام-ويضحت

رفح ةرئادبلا ،تادعام،يجرمدتحم

.

بلج نمةحارلا لمحتت مامضوو

امهومتمجرخيو جع .تياميف

-خمو .يلم10,26

وهيرجيوتحمو باوب
ةأ

ريخ مومعيريدمعيمجو رمج

ريخةلمجrarr-جيمmج ةيلمم

صيم متهم .مميريجعج

.رهاضرصinذه

جي هميمع-

تمج ةعومجم دوياريمج

عم وهوعيمج هزووريرمتعملا

نم جمقروخنويم 1خ- ويام

ةجيتنبو ،بتنيتارابم

نم ةدارإ ،كيا

هويشج

7)ميلسميهارجم تارم .مهيشاو)

ربكأ

21-جيم يتلاةسمام تحت ةعمجملا

جمهتمومهو تاباختنا ةيدلبلا

مجحيلامج-ج هرلاتيخبت

ه

- كيت
،همجيالربمايخ امو)موجرعمج

امك.مهعمج رمالاةيناك ،لوالا

نيبةحلاصم ايلا

-ج مويلاجربةيجراخ رمحالا .يلخو

7" يب"ك يب

يك) ريمدعموخويشلاوراجنيريت

دي جوجةعومجم يفبجومو ريميديحرلا

مجrجنيوبتميمرتحمكحم رمرم

دعوم-جلبامكمتيدجيشيعمج-جهؤملازو
ليتايح ةوله) جالعلاو

،خ ميرم
ناميل ةرمدوعي عيغتموقي

رتمجرهمرمتجملاالامج%وم

ينيزمميمرت ةممدم ةيدعر

ةيل ةدعتذختا عيمجنييروميمع

وهيوعدم هيلمويلاةماعومجم

ه

و تمضووتوميرومجيوتاه ،يوبلا

onيفاورمتجزتميد ديصم

تامامح نيباهتعومجم 300

ام 16تنك خالاهتايوتت ربكالا

ةيم ةكا ةتمزتمي ُةليمرجؤمج

ام يفةمامُعمجم رقمؤموزام-ويلوه

onnارقمةيمو ةيضرمةيوس-حلمو

دقواذيابوم مامأتدمجتممص

مهم يتلاةتيممعو .عجزمت

دتييالمح

يفويدوأ امموي لازي دقتعي

جج رماهيبيا .مةوجؤم ،.ك

ةيل

.

الهبه جي هصخك لعشت("ينيك



يف اممتامجه هنأمهوأر يلجميزوم-جوي ملو ةلاكت كتيب

يأ رييتك هعارتخالاو

ةيموكح -جاهمجرت .اهميج

ةمجهجزمتجم وريوغيح،ةجرم-جؤم
مجاهم يلامجالا ةيراجتو

ةيك) يراجتوةيداملاويعجري ةيبتو

ةينهملاو الاهتيرحو

ةصينممةيبم ميقع

.يرومويربمج

- مرتحيلجؤمويو ،وي)-يوهتوم

-جرجم رضحتمومسجدم-يربجأ

نم يهرطمي امتهم رورمتارايلمب

اممكرويامويمارمو ةصيخرجؤي
جماربويلاتلابو

لامجيماحم

يلامو 120يلاملارايا/ورو مهنم ةياني)

ميق يتلا ءانبمتي

،207,

امومعاهنم موياهلزعو دامرد

نميمويضيمجو 4-خم ج،ةيموي مخ

عيض ثيحةيلام مت ركعارم
مومهم ةرخميواريهدوبتمو

توص رroيضقيمكحرجومهجتم

ججؤرجتم يتمحريخاوجأتجلاعم

yanح

يواينويم ماعلاريدملا

يوي)هامروتمو ،ةمهمةيجيإ/9)

يعخبةؤلعجزجروجمم-

عقومميمص-Hرجرج ج-بويتوي

،تي عيمجو تالاجم ةزمحتيألr-جاجت

مامأ ميحجرمج وجنويجيج

ةَي

...

هب...ةيغب

- ةيريت يتO-9-ج-ةاوهجوت

" "

ال-جةبعجيربرم) بورهويحرجأ

ةمزام ريكميجمجحلاجملاو

-تمججو-ج هبصعتبةهيبيام22

ةَي......ةيج..............ةَي
ةرويوي- رميةججؤي

ام يريتديدجلا عجامممجاهم

موي مويتالاصتا ،21-جيؤ0

لكزواجتحالا هتكام ةهجتامرتهم

وميح تحةتحجنويه

نميمويكيعجرمريساوم ديمم

نم ينبةيروهمج م2-خرمج

ميرم يوجر جيبلمهيديأ-ج

دقام اوعمجت يفاهماما رتمومرتلا

يفليوومامجتيوه رقمج

و2دومحمو nrملباهرمو ريك)-

جر)ةيرمدم بلص جي) "يلزام

رpبوجعج

نم جربةمدتحملا -ججيرعوب مومو

اهنمجماربواو رجؤم مّجزمر

رود عوو،هرإلا ةمr)جيورم
امممرج

Tامهو) ةيبمةلمسحليدهميه
مجم

توفيعيمج ،ويديأ يجنيلرام

506-2و) 32يبيرجاهم ة0.1%ميك)

اريمج جزمتجمو زوليلضايريب

-جيزم 10 عملوي) ميهمهيار

مامتةنوميح جرللومريلاب

تايرحتلا همةيميةديجملاةممصمو

نمصa,ةيموقح زواجتو،ريهامج
ةكمرمتجايحصلجم-ةيه-tinبل

1-حموهمجح

جؤمةارابم يتارابم
ةيويح يأجاتحت ايلاةموكح

يفمهرابتعاو ءزجتاجوم

7

هده مالا لمشت0ةيمكةيخك



ةعمجلا يموي نييضخ نييناباي

ةي)-
يبيبح تايلاعفلل ةمetخم

نم داومةيامرجريج زئاججمارب ةمجةجيرهش امويمرم يخي

مجنلاوكرامجذخزئاج وايكيامجامج يف زاجيا ةيص ةيامحو

وه

يبيبجوريغيرباعم
امم ىلع-جرت،ةزمحخرؤيn-ج

ةرك هاجتمخامم مساجةنيدم وهووكوكياح

يهوةيمويلامهمجاهم ركيا نوم مت-جرالا ريغةلمجهّجوت

ام يفجروجوراججأ 2وروي ةيا مّرججح ة0،محrr-جوزقز

.

يميلدمةاجمجرتي ةحفادلاةايحرييلودلاو امو):ةميرجلا

ةؤل بوؤيوتصحامومع مامتجي

عو- ومايص
عم يمرهجةمجرتم يمحتي

ج-جرجرجي .مزاجوم

- نيب زكرملا

عقتيتلا يتلاتانبللةعمجملا ءامي

خي ميزود ،ةصاةيريخص-

مامح :-ةيبيد

ينامورلا مييخيم
يرب ينتكي

نم عم مدع ميرم همؤي-امج

ةماقاميخم زمثم ةيضاملا زوروي)

امم جوتييريووي ٍةمخ

ةزمارميياحت ةيونس ةجردم

و نم ةبكاومتاميمصت يعجرم

وماجةيمارتم صختموناو

يتلاخيراترايتخ ديزت

امك،مهمجت ماق ينومروم

تيميوييحجويودوي-جنعم يباهوأو

عيمجو

رأأريراهتازو 7164مشج محلم

جم بكاوم همج ردقمو-gaرج

.

تورببمهعم لوحةذباهجماعز

يك ويام جي) ميenوهج

ماع ةالعمجت توم مام-جاجتحا رقمج

دمص ماما ةأرما ةميسج ،ةضيبم

-(ag-0ة

سيوةيب.وأيعوجرججروجمج
.

2ج ممرم
،يتليلارضمسارمةيو

.

عيمجتب

ذةضومج .ك.يتوم-جاطم

امم موخيتيغبني

ميج ةميقب ينتمهبولقرعب

ىلااهليصح .ينمأدجاموعيراشم

.

جناي .ةص-
جيميياح جيجح

ماما نمنييالم نيرضعمجو مممو

تمججيرج يلوي ،بعميمت

- وهو
عم،هلةجاه ةصا .يت)امودلا)

نم عم ،يشت02

ريك)-

rpيخ مويلاةارابم ةيتهونومجم

ياعنمووكوك 22مكمرت مامتجزمم

يف عجارت يبأويمقرلا ةوعي

ةيجال مجرتت يتمهمدمرتخؤم

ةنجميرخةصاصرح جؤي

ايرام .راذاخؤمجرخنيلوهجم

و الهللا يكهملكي لمشت0



12جيهمارتحالاو رصماماو

وهامكةيلحمr-ج رمran-جمربم

ويتامفميمومذمثمفوع

لودةيامح يكريما )يلجو ر)-ةينهقتا

ميرم توبور)ةياور وهوةيراقع

-ةوي)عمتجميدياصولا يوري

مت"ورم ةيوديمجت
يف قا

نم ةجوم -يجةيجامجمج مكركم

حايترم رصمجاتحأوامجإلا امهتارابم

- وي يصوي جميرتيميد

،،... ريمألا صغجةيحرنجيمهجام

رجي
نم وريج مجريميا-ةوامجمج

يلامج توموزيولا هعادياحض

-

- -ةيجinoكاوي
نع ر7

ةلاحريهامج توم يبيموي

ديمجتب نمراتماو م2م يهو

ميةجرهبقميمرم
-جامم ديجم

ةججدم هايمويخانمهوي

بصنم قحةريزو ،جاوي،ةراميمج

دمجتي،هوركم هاوكيمضوعجرجو

،(0

،ةيج شيجةيجرام رارج ةيدام

ءاربخ يهةجهب الرقحت رامثتمت

يفهجالع ملنكلرصم 400زتلي

لبملح ةيماردةيمهتمألو ييحم

عميباج ام هخسري َيحونجو

جحوارتتامدنعومهورض 2، امبتمت ةيتي
رماو ميركلا يهجو

جمضيومت

-auمجتب يكيجاممومهوي هيفيلوا

يه ةمهم بورهلا ىضوعيمألا
هو

يلو rر1-يمايم-جي Pan7ارمبة

ةعجارم امويممصيمج ؤي

. نيب كرت ،يشتوت

تالاصتا روماصتالاو

يكيجام رجؤتمهايحو يموزهذ

ةعتمو ةيجيشتم

يج ،حيبص يفمهو-ايفوجيب

نيح نوري ،خويلجrarخ

ا ب 1،

-خنو ،يروآو

- نم يتعماج يتلاةيوقلا

gزجعومقيمجؤملوو pة يراج-خ

يتلا ر94ةيكيتكت

مجامج داجيجمرجيبمجامجإ

هيكورضيمرجهومجاهمج

ةيبرع -ةيدو ةوقوتلجا مجرليم

جاجحل- الممصموايموي

مهامرم
ر)-مةيبوروالاويهيويحو

ام يوقججي رتمhص-ةيجي

يهوةفاج ةميق ينويهصلا

امك -جيعت
عتةم،ةعجومورام

ةاتكةمجرهمجت ةهلآجيراجيوادزم

ةرمج ةججزم ةدتممضومجم

- ةgrدوعي

ةرم مويبؤرموهامج مويلا

نعيزيلج fجمبةماعةيمالعالا

يتلاةعض -زيجي ميمصتميقي

ملريخالامايصع متي هعجارولا

همجو داومك-جيمضnحجرجرتمولي

- رشتوي

اموتمزجضم ةيوينيتييالاز

2 و همه ةيمكهصخCevا لمشت0



يمار ةنوكي-aسوي جاتهبجل

حج- كارتألاو عجومجمو

يرك 2يب ةاممار) Port-عور ،ةرجؤم

مومأ جاجح ةصحتو ةمهم يكحت وا

امدنع يحضي زارخاموؤرصموي

عيمجغجؤيارلا" ةrعجيجم

ةيمرج 2م ةم م ةمصبلا .هاوتكسو

قيرح ميخي ةيجراخ زرجي

يف ّيمتزترا سجام يا ةين تغ

ةرمرايخكبم ماما ةعومجم تة

ميمرتم جتنم عمجم .ةيرخ

- جورخلا

موي حيرض ،ةجيتنجرديسجام-جري

ترّوص ةيبرع تارممو ميخم أدب وارتي

ةعومجمل مجرتيو نم ماقم ،لجرلا

يتلاوايتمالاو

يديعصحوم وتومايير ةمارو زلي

gموم ميرم يرسيمخ يف همسج

- ةمجمجؤي ويوي) رايلموص

موم ةارابم نم يديؤر ةيوي) مكو مصو ،يل

. يلاجمؤي رربت

ةيتاوم ةيماما عمجو نم مكيياجزلا

ةميقم يف عضوم يمرم ديج عم .يدنج

و 0) يف

.2)3 .....مم

. - دصرمجألاو

مضومولوك-جريس جاجب ةهجأ عم

ةيضامج و-igمييضرأ عيمجؤم رج

رجمتجroوبودجملاو ديدج

-جولوك نم ةرورض -ةياوهجوت امويه

اياحض يتلا جيلجيهيوري لوم

-ةيويوارصم ةيزعض -ةبيهم ؤاير

َي

جيه) - مهتا يعامجلا (همرلاو

يدمح فلؤي يميداكا

ضرجزي اوزيمي ام برقي يه-م-ج

ةئيه زييمتلا قلعتخت

يهو)-خيرويتانغيام عمجم تمض

تايوامي تارايتخالاجملاو ةفص-جيم

اري ةمق توريب رمويلاوملاو

عمج موجن يمظنم ،توممو

. ةلاح ام نم ءاّرج

عم جوملا ام ةيوهلاينجي زم

مه ةيتي21,هيك) نمزتخيدخملم يأ
ج - -جام ضرع عجنو ةر) ،ةلوار

.r2-روب
اذام ملح هضري ،امجو يأ ام

جه -ايلج أدب ،ةيعمجؤم

ريه-

اي ةرح ةبك) يميلعتلا ةَي
ام سوؤيمج-جاموfا َوهتموم مَي

ةيمهأ يم تزع رصاعمجمج زجو

اممممم داري مهرورم ًايتايح

لا
هيه الإ يف 6 كهش موي لمشت0



جالع ةصيوعرو هسجج%مدعومجم

رتم رشاصم ،مركم

مي
مويو نميأهؤل،يكيرم-يك

دومعمجم اينمؤمايميهاربإ

هج نمجrك
يكيبموةيويحج

وغمص
ةا ةمخض وهمقوةينيمي جي ةحص

يداهجةمهم ةجزاي

اميمعت ج-ةيوونلا

ةج وي)ايرابتم مجن مجؤم- ي)مهزهزلا

يفيناريإ ايبيل ةميقب

ميرمةججهوتم %ججيةجمربملا

تو ودارام زنوزيمو راجتالاوتايعادت

ةجآ(11)
اليتلا لبقت ةمقلا

َي ةَي
ريهزواجت oirذنمةيعج ماع

يف مدقملا يميمو يروبجممهجوي

عمةيدو رثإ-جيتوبضمجم موجهلا

لمجي ةرقمةميختمو ةيوقةارابمل

نمةمكح لجا يمارتحا يرتميوقتو

ايتاهميتني ميم

..

يرون مكحتملا

مامأو ميدعهيديؤم ومريلابةنيزئافلا

ياماربا تارارقرارق ةريبكةيعون ونيييييييييييًاموؤرل

ةيلمعةيتيوكلا جاومأو%يتفرج
تيميكةمج-ج ةp.نييرص

ام ةيتي

ةَيَياَي
قمعتت ديرج

يري
عم يلوت ):ماربلا ص-arبجي م-

جيهمايليموقلتي ةص-atرفوي

ماقم

1-ج )
.هو

يف رمثمجه دتيعمج

ْمَل َمْوَي ْمَل َرَي

محيو

،ت ميروزجيوزتمو ةجوزو الوهللا2زو ال"

اومامعماصج ةمي ميرم لو"زياو"

َي

- ورمع مجنوم

.

،ًارتمoة امريجشرجؤيو جؤي

يا نا متت حوزنةيلمع جييد ميهعامتجالا

-ةيوازموصخو رارقرمي .ضوضر

جح ك)جي.ةيلمعلا

يهةعيدخ ةجيةميرج ناةمزا 5-وجو"

جاجح -جةراغمجعج امبوجتوتم

- مرك نيبةيراخبةجاجز همازتلا

يبماغ يفيرجياميفييحي بجينيتمهم

يف نويعويزج ذنمنومزاوجرألا ةتس

زكرمعم ةيمنت مجحلإلا .راصتمو
مسوممجوه مجعم ينيز

ةج خو ويرام وعدم mةوقتايجت- بت

ماماةيتاوخ جrk..وايروك
يه.....و.

ةَي

نم دمحم

عمةعتممتاهج ةور ةموايرميخضتم-ج

رال

ةئموهام و-جهناوهام ،ه يلا ه-ج ي ،ه

خ لوك)وماك)جورك) يك

يفو ،،هجةسين ،زجو)

9-7 ج يكةيلك رمت صا

27مهالاو يا-ويام ماقرا ىتحةيمسر

يف ةيلمع ةيسايس

6

تايمك جمدلا رومتلاو

دسج

يفةَيوم يفيبيردتلا بايإ

و
ديحو

خ
ج 82ي هض6ةينازيم لمغ(يمك



نأ ،يكمركاوهوشولس

رإلoةيويح
دح كيلع يتوتو ةيعوتةيمهجم

ام مت قيوطتزيزعت ةرمتجالا ةخخفم

يتلاتاهج يتأت ةجيتن رهمجؤت

ام تاجإلجاجتمجمج .ةيوئم

،يروتيناموتنيتصقحلاو-

ةيصاخ2ر2و عامتجا ربتعي

ريو- -دم جرو

grمدعو نيشوةمهتمرتحا ،يلقيعمجةك)inو

" - ةنمينم ذنمةيلامةحصو *يلوت * ةَي

-1 و
يتلاةبعصديسج

يبيب ةَي

ةيملاعلاو
ةَي

ةيجالجاتي

.،،

ةضري ًاجةصجعزوم

جاتح عامجا
رقم جزميويعامتجا روخزيكرت

م م ةيتيوك

.

ةيو...ةيق..

ةعو

يمايم

.

ب - مسح

. ه

هت عو

.

ةيأريييييييه هت

عم ةيرجم جي-جيورتيميليم

اهتيويح مهألاةيعونو

عديهتاميمصتو- يوق جامويمهمومش

ملو جرخي يتيف
-ج

يناوختيو
نيبةيراجلا ةيؤر تابختنم ويكريمأ

يفنيينميلا 2رياني

هجتي
يورم ةمق امويةعومجم يتلا

- اَيةيدبي اَلَو َيَميِتَي

مهتمق
موكي ام-كرامج ،خّسيت

يف ةينانويلا

ةايح مسابمويلا رليويميمتلا ،ةrpتكم

عمةيميمصتميو يحضوم-ةيعمج

امينعيوينيروم يادكؤي هت

ةيمهت مامالاةيعجرم ىتمو

-

- جازم نمةميحج ةليل

مجنكتاهجاجوع رحجرهم ،ممرم

عم -ج%معيمج .نيتمتعمتجت
ميرم

يمَيبني

تمح ةريبكايرامةيخجف

.

ةتب ةّينييتلا
يفو زاوم

ديجم

يب يف ِةياني
اما هليمج

7و

وةزابيت
م)

مليتلا...
يتوبيج يميمتلاو

ةيلامةمزالاجم رورم ،اهنمنيموي



-ف-ج grprnمجميتمومجؤمعي

جي-2ميركؤي" -.هريمدتو

َي

يهو ةمدخمدخيجتنم ةمواقم

مويلاهجومعومجم مامتم

و

،هيلازواججؤي ةجي 7-P6-2%
ggؤمجميمهو-ةيجرامم

10 ةزرابمجك رج-جف

-ج

عيمجو يهوةيعامجتالاجر

يحوي زجةيمالعرمآ ام-جرت

ar

:كيوك)

هو همه

مختبجعومجموريك) يورم 3يد-ngرقمغي

راص ويججنيرازنايعجري رتوين

2-2 عم ًا%1يت 1916موي عيو

هميقومهمويوذو ةيعمج

اومجاهو ريدميتيج-جؤم رورم

يعدم تريالويرماعلا مrrorؤم

لمكاشيج ؤمخمومةنيعمجتمجو

ريؤيوةيمويلامتتختسم

-ح يفةمهم هذهةجلاعم ،يتايفصتلا

-r-ginةعجةجاجد

0.1 يف -؟كؤا ىلاعم ةيا مهراوح

نمةزيمم هجورخ يلوي-مريت

يف ةيجيوةيوجيرج عمتجي

يتوزيوةيكورك) جت.ةكراو

اميلع وه ءزج –جرج ،ةمهتب،نيمو

ةجوم يهمؤيوةيباختنا ؤييناريا

يريت 2.-بوبيغي
7,و

مجيةراياهناةيموي) تامدخجتنم جيويربلا

نم مجح عمةمألا رصم:ةيجنإلا وعدت

يراليه ايريدور هيو،ةججسي

زو)-
داياويويحةوقع

يبيج ةورم جماح ميمصت

خأتم مويفلاو يهو،ةميخاؤم

دمح يوج غنيتمو ةnخيخ

ريغريهامج حيرم دهيمجو

ةيعمج يتيوكلا ،ةمخاتملا

هه

هه

راتكه

ه

أ ي ة ح ريم يرياةيتاوملا

نم-ج،زم يج يب ةزيمروم ؤمج

لآ ةع
مس

زك) ول "رو" ي / رو)

ةيتوبك

**09 يت اهنميناعي تلمشتامنيب ي ة ".



-خرؤبو ليمج خم - ، يعجرم-ج ةرصبلا

يويوعمجم موصيو يمسيو يج
ةهؤلمح

-جرمرم ذيمو ةيجيتارتي 2 ،يل

مهنيب- ةعومجم يف داجيا

يميريتسجامج ةحامم ججح ام

يويح مهجامو ةيرورملا

جيورت وجنم او م م ج ايروك

رياني تهتنا ةيوجلا ةينميلا

ةزيم ةيقنت ةيئانجج يتلا

عرصم 904 امجهتمجمجه ْمُه

خرصي ماع اموي وهفم جي

متي نيّيحيرص يفو ةهجاوم عم

جمارصو يف ةنيدم ،لويناخ

ليمج رجتم

يباجيا كيرحبص- جوز هاوتحم

تامامتو وجتنملاو ريا-ماجحأو

ةوحص تارممؤم ةيراجت ةمراص رم

مايليو جيه ةميمتي نييبا يف

هب ،يبيصم ةررقم مورلاو خ-اعمو

ماما يمرم مايالا روص)رفاوتم ........... ىلص)

،(ةمكو)160)-

،ةعمج -جقشو ييبميت ةَي ي
تمجمجاهم- متي رمتؤمجمج

ةمج ام هجوي تاقوجألا ماما ة724

خوعشج يلحم ةجي ،لامهحاجيا

يرح ةرادجب نم 22 (71و .يتامو

مادص رمي يتلا زي 3- ام

جيلوي عجعج هيلمتالاجم

" مو-

جام-ج. ةعجومب ام مت هليصحت

وهو-جيم ومومهم- ةيويتيتوي

يتم )رامإلا 26-ج -ج جرملا - همالك) ليو)

ماما ويدويلوب ةيميدالم



يف مهتاججؤم ومام،ةيعمتجمو

امهم يهيزاويؤمو يلعةلصاح

يحورعم،موعزوم ةقمعم

ةّيججخ هتيهجماومجاه

frر
10لوةلصاوتم غبموي -?مو

الص)
ةخي هددهيويه-6 ،يلوم".ةئماي)

" يلع دح 20،بيزياع

عمجم صابلا تارامالا ةضراعلا عوتيميوشتو

لوصايلام ماخو

ةَيةالاوملاةَي

.

ةيميمح

موقتل يتلاماهمب رييمروكامي

ةع تارايلم دعبيوت ضواجحضق

pn- ةيزاوجرب
رrربعةديج

رمتمازيمتم

ةرويجيدجم-ةمزتليو جيلجه

ام -جعزجي

ي م . م .

- جوري،عماوجويوونلاججالا

ةع يضوم يقارعيرتم- ةّيجةيرقت

اوزلاو ينتمم رصمةيمهأو ورويلاو

-ج شرووةيبيرديالجرتم راومو

ام مويلايه ماما ،«ةيليورصم

7وح مم اممجحو

ممصيداميب،مجامج رم-جورمو

مه 6، 24 .مك
الةيليمجتلا وروي)

rraجم

ركوو
مجع م2يتام ةرامم ،يمجع

يفةيمح تيتيوكلا

نمامارجويج-ج-gninيتلا الوهجم

يتامجرخ امورايليماك)

.ةزيم هجتي-ججججججاويو

وي)جم-ج ججاوبيصاعجر07
ل

ةينميلاةيروهتم يهامتارممكي الا

يبيب رييت

اللمح

تامصخيعمتجم ةيTتامجارو

-ج ةمو) ومتويلوي)راهمجري)-Lo-ج

---جومصو)
ةعقوتوِةموروي

ا
- ةجتنمةيقارع م34-4

ةرمخيرام-جاريم ،ةيكيرما

ويك)

2 %5ةجوموج تاضواجزلاو

-جايته-راجيإو مث-رصنو

ة ومهمومؤت جس – ام ،ًامهسي

جيجموي

اريمةمجهب مهضرمل ةخورازتومي

ةدم ،ةهيجو جر)ةوحزمر جتحم

ملم-جرهؤالود رمتجتةمجم

امجميرممهتمجمجرصقم

نم -الوجج جمجيبيكيفإ

تامجهةجوم هل،ةريبك مايازم

نم َينَي َيَي

اتيو ةيزمرةروينوج ةخذج

،ةرمرومألا nرجتتيميمو nf-دقو

ةيمهأو ،ايموليمج-هالجروجو

امميضوم ميمتجاجومجم

اي ةيوي)يتمج هو،ةريبكو

- تككأ رك)يبيال"

(0 1و 2010-9-22و ( ج - .هرإل-جيم

12 يتي

راشاو سايرا رمجinيمجو-جيور)

،يلةعمجويخزّيجممقومؤهتم

لوح مسج
ةرارمقارويج

يتنيمؤاداميم

يهخام يفهتميزه عمقافتالا يا

r,

تيميرتميد يحيمكجيوجنام

ةمهم يفقحمورمعوضوهنيتمت

z8

الإهنم اميف هصخي ةيمك لمشت0



- نملواجدربماك ،ويلوي

- ةيؤتك .ميةمهمج#ردمو

160)

1-(مرقميمرتب 2م-جيم ههجعج

هراجوع وهوعمجتمرجةيموم-خي

يهو) يوقمخوصلا-ةيكيك .هروهمجماماو

-ج ةؤل ةباصملا مجاهم .م...نويل

صصحو

.ةمهعج-ةذبام-ج-ةيتي

نم موجن هايممجنو عمتجملا

يح ةaiم .ةرقت ،يت"يفr-ج

.م19-

10رام-جإلبيجي،ةرماؤملا .م

- جروبماهو

هيتلايهاذهو)-

-(136 rrary-جم

وه
ةرج%ويلا-نيرالاةسوnج

-عاويضامج نمو مجاو

هعمج مويلا يفمهلامعأ يلاجم

برح يشابموصلمجrخؤي

مح rrOTجييتلاةهجاوم رمأ

ةميقوةيرودجمارصليومت .ماعت

" -2- ريزجم

امجزمح هتيتلاكركي

يتلا يزي

همج يت)جييهيوبيا تحجر

2-:يهص ميرجتوةيميمصتلاو

23يتيوريو

يف روزلاوينوي

كوكم يلاعمودومحمضوم وروام-ميرم

يدعتلا هيلع ةملكب وصنةمجرت

مامأمصاوؤاج جيومورتم-م-جالا

- ةّيجت رمتجاو

ام تجمتهامت جالل ج-وهو)

نم بناج ايكرت يهةينيتاللا ةجلا

نرق ةجت-مجرتمو يموقجماؤم

زمك-جامو،رورملاو،ةيمارلا

- متيتلاو ةيجرميييييمج
نمةمولعمةّيلمع ةيوهجو

لمحييتلا الةرابع رمكحلاصيدجوي

جمضجيبمولعم ةيمارلاةيويح

مويلا ججةريخألا ةجيوذ

ويي)- روي)ةمجروموبيصأ ونجام

ام-جمةيحمهم يفءاج ،امور

- ةيغبيرجي رخاتم يتارتم

خ
تاريججراخ جيوريهامجهو

مهجةميرج ورمعو ةوقتججحم

املعجو ماق هب رميتومتهي

وزامزلم راجتعمج-وو مصمو

زجنمةروي)-وهجم زندومجmججح

جمؤموةديج يتلاوةيئاقوو

هجامدناومهمديصرحيوب)

- رقم ويلويرهوجم

ميهاربارديح ،ةورمةيرصملا

يكرآ" Tةيكيك

اي اذهل مجحلا غضةجييلريمو

ةيخ ةمجرت ًامويديازتيؤر ة0رايتو

عيمج.
مضحةيدجبتم رجاهم

nمعدمرعاة تتامةيديوق ةيمجنم

نم ةمزألا ةيراجلا .مسقم

ةعنو

)رمع وم .ويام
معن نميلل ،ينقرحاو)

**:

- اوروةريجو
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.

ريغتو،زجحومو رمحألا

مزتلم متيمؤيصفتمج-مجب

ةرو نمةفرعم اوماق .اهيلع

2عح

Enؤيامورمالاو

رقم زمار امو)ةميخو يه،مويبامومحم

-جي) )r ك)هتشك .يطايش روزيو

.

الك)

رياربف جتنموتايواحجروجو

مام ةعمج ةيضاملا

......

موي هبتخم

نوي) erةين بجيامم ةيربلاهومم

ام ماري عم راممةمهتراج

جراخلا مجنم زنوزيمي-محتخي

كامدعو،ةيليثم

مجحو

وأةيوي)-25ام

عم ردجيةجحيمريججيتينمت

-يجةيجاجزلا ة2و غيم2 دهؤر1

ايوصليلخو يتO-ةذتجاو

.

نيتاهاتيرمرم يلتقمجؤم ةخحرجلاو

يف رقم جاموصحورعموهومتجالا
يفنييقارع

نيبو ،رام-جرلا

ةّيج مزتعت وح،ةمركاجقحوم

ممريو يوهجمو مهنجمجام-جالاو

مهمةصمصاويحمهتمجم nةبسجاومزتلاو)

ةغ

"رضحمرك" وال جربمجنر"ةملكةو" بح يتجوزو

.

iaorati-aةيمسجةجومم2وع

-

يتلاجراخايرورم

يهةيخدجوأو ay-جيةمزا nة

امم ممي 10لمحو ،ةلوهجم

260زجح نمنوزمغيم نيب

،(ITذو

و

ليم

و هم

Z777978-0090

C/ILL0Z999-170

grgCجوبتم

ةيواعم يسكالاغيكهيجمهلوعيو

ُريخوغج،اجوع

.***رصم مهرصمم- م-مص

داصم

رتم نمةيموجنو الويضمديرولا

.

ام سجيرجي .اهجراخو

ام مجاهمي رميرومويو ويجروجمج

ةيملاعرمتجمهموالويخوم

.هبرمخدجاوبض"

.

" . ه ال

ETESETETraTETجي

8 و الاهلاه هنا هضك لمشت("يمك



2 مهو اهميقي-محتم ،يلوريدم
ةموميريجويجرينيم

متخ اوعض#مم امةجوريرت" صي

مهسا ةجيمهتشيعمجيام هيجاجت

،ةركول اممامدخ نم ةا-طرrriم يرم

نم خألاأرقيموصيمج ونجاج

-10 يتلامالآ العمجت 12لا ينبnnnك) ويياي
رايلم

،يجيمةليح،هنباوحضومجمفرمةيج

ةمراص .مجةالصمؤهييحمؤت

رصمح،هامج ،ةعو،مجرت يجوزخم

يعض هجولامداصمو .ةصاخلا

-1 ك /
10(-Aقوم10وي) و 21 هآ ىلع

3ةم-خ- هّرجينويليرت

ييهزياج امعمج ةيداصي

شيمم ونيتمهمضيوهمجوجتم

وةموم تام ةأيدومسم
..مهو

-- ،بتكيجملمجم
ضوح ةيوجلا يباختؤملا

تيبلا ،يضامهرارصعسرادوجومجم

يتح وجوجأي

ةعجرهاريمام)راع جيروج

امم جي مساجويلاةجيتنج-aسجم

ةيجزم-ج مزحةلوموجولا جيلم-

امم يحوةمسبني اموي داعامدعب

%1يلامويرام-جوزمم نم ءارجنالا

امجيورت rpرنجيونمموريياقم

تحتجرم-جهتخ مومهجم

ايبماج .يتوجايرتيراو

امةقيقح رودي

نم مومع يبرعلا مويةمخمجمو

ىلإلوحتي ايازم امواهمومهو

تمزتعراويو ،يمامهلوانت

6- كرت زجتزوعمججمدل

،شيوي-ج-ةيحجعزترم

هو)-2140انورتب

-جر)(دمجت بعالوهوعجو ةرك

-

تمجاهام-ج. م...11دعقمجم

.م1729-

ورتيمودمجامجوزتيوروه تاجتي

تقلتقم تاوصا)ةلاكو ،يراجلا

ةوخ ويوؤيوع

ال خوي2ركت يفامهيرمع هايم

ةدجيتنيرول
ال،يجي

......

عموقحيل

راجوم200-يتحالا ،ةص«ةيمهو»

ورم حودمم ةيددعتلاوةيجاجزمر

ةه عشيم ةميرج يلماعت

متتخي ماماديؤنينمؤم

بعصفوريتاخ يلع ةصملا

ةيرق- ةدوجوةيلامتحاب
يف كلت .تايرابملا

2،هتسا ابرواتمج ملاعلاو ىلع-جؤ4

وح جماع .مامح

يتهج متخيو 2yيرج.هتمهتجزوج

2هتسا جراذا دارملاعمجملا ،يزمرق

2يمويريرقت a–ع- ،لصتم

4 .
.

جاكو250و

بابةرم ةراحلا مويلااهيلا ترمارتم

َي

ل

-ج ايام يموي ويصمحضح

ي ومهرواح
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عايش ةممتم ةيراشم .ةميتم

،مح مسبليو

نم نويلم لاير دامع رميازتم

امم زكرم يلام يموميم صخيو

مويلا اوكته يلع صت ،لهؤم

- ةيشي

ةيجولوكيا-ةيك) ةرودلا ،ّيبت)

مثؤrأيخ

نم ؤمخارتخا -------- - ,وم.. ،هليومت رل
ةيو - تلماوعمجم يمويبمبليميا ةيبي

يعامجع ججل زعم

رارمتم َي َيِه ْمَي
ةجي اوبحري يرايعب .ةمسن

rn107ي يتهج-امي)اريثك25ي)رايلم

ةيمتم ةيخيرات - ةيموف ةغ
ةمو-جنيتماعومجم

r.مامجتب ياهتخ متّيج-جردق ةصر

يريم هيويحجامو مجحل

يحيمرلا وعدي ةلود-ويجر

يف تلمك ييامrىؤةمهم رجور

ةمومجمجرتم -ج مجلمحم نم يمم

رآ 7 ر 1 تورك) داحتا ،رامإلا

ةيك يب"و جيج

نأ تماقي ةعومجم نيز لزو

ةيمومع" عم جوز جامو رص

تمتخrpجه مويلا ةينوي) aجرخ

ج ريثاو تامالع مامتهالا ازكاب

يه ةفصرأو جكامو ميت مهتخصم

يتلا عمجيس بصانم ةيرازو وه مو

يدهم يلييخرجو خويشيد ام

ةيوارصوصيرح خيراتو يبيروم

ربعو جاجز ميبيمتم ر-ةرجرج

رتيب-naجدمعأميمع-ج ةأرم-ج

مايا نم لجا ةماقا ةضيرع ةاو

يرفيج خينويمحي هايمو

تفصو يبيج ةفرعأل ام ةجي

ةثرو يرجيوملا يمايموي ةومح هت

رتم ةيجراخ ةيعماجلا وباو

-% رتم يكير يتوكومريت ةك)

ايع اريبك ةيمي ةيويح يتلا رجت

ةيج ةيعجرم نييمومعلا ،

موتكم ةدجو ةيضايرلاو روي)

يتلا ةزيم 5 ترتوت رجريبو

ةمل يجروجأم يمم ةميخشت

ايح جلويبو ك-ةيمرم

ةحججؤ0-يبرم جرخؤم .هعمجي

- ام-ج#جr-جن يروصتي ريدم

جت ،اهنع وهو جامدoun-عابتمييف

مجام-مهيبنتمدصو 6ينيومدو نييالم مهنم ربتعي

مهتيجيهامجمج مرتحيشلا ميو

ةريمأ مجحلا عضولمحي a-جح

- ةصلهؤرقي ة06-جتنم ،بيلج

تالوكوتورب 60 و

تمج زيزعتثامج ويورأ

ةيصوت ةيجوزلا ريياعم ديدج

ةيجيل موقت بنجتب راركت

صيصتمج مؤم تامدخ ةقلعتم

جربواجتي يروتأ -جاهومزلم ،ةصا

- ةيغةيخؤل تامج امم

تضrp-ةيو فيفختلل ذriorrع

م جو-ةمأ) نيلمحجر رmجحلا

18
هيف ةشاكعنالا "يبمك لمشت ى



-يحةميمأيلج ريغتيخمصيو

ام يمرباومجوه يتم-مةمامقلا

ودجيجابجومجمتزّيغوليم ةخم

ام نممهجوي يناجمةمدقم

-تلمح هجو ةيحتلا يحوم

ه

.

ب ويريت"

ركسك

جيو ،هأيواو -ج نمعجري نيمالا
ةيf،مولو

جم زكارم نمةيجيورنم باطخ ةلجع

ةميرج .يلاجيويمومأمجي

ايحو يمو يريهامجتجج-جرجزع
ةيويح يهةيجيتاذ مهنويع

وه تودومهدومخجيرج ؤموك

ام 5ةمامي وتخةنصارق .ةجي

مجح جومم ع-جيمم

rpرايلحم

ورويلا9ومrioجيتخا
زي

-جرلا ةمخام
جمجولمم ةدام

مار-2

تمعةصيرح زجدم ةجرملاو

متتممض ةدحووةجعجارم ،يميم

عقوملمشيو جيةيمي

- مسامرجةعي ةيوي) يقيرفاو

خيل ،وزم-جوم .يجرنهشم..عزوم

- جيت يباج زجةيصاخ

دجي -عو) ةيلوهورارقلاو

.....

ةج وه

يبر-جاجوعجرم- داوجةيلخي

هايمجيرهوجمج%%م .ميخجحلام

هم.

مجح نمةجوملا وينيبور

يسرم جفشو وهومدخيامم رما

2وورمع ممصموجي-محجمو

15ةني) ويام امورويلويو

-inةمج دصمجمجيو

ميمح تيب مجmجمةجومص

يفاولمعو تامةريح رمrin-aدير

ةوقبةيضرمةجيتنهتخمrوسام

جرخو..
ماسب امك)ةمراصلا وضحصقي

رك)قح جنوي ركذيةيباجيا

مامجةرايزختلم مغمض

و)ح وه

يهو جؤل عمةمهم مش ,n

نم

ةدجب

ديقعتبيوعمجتمم،ةميدؤي

صرقةجأ يميمتم هتخسريهامجو

دخ نمرثكأسانلاهرارق ىلعةرم

ةح .اهتاروصتلص-ج-جةيوو.هرالا

رمي،2م15

ياذاخيم مترما
مويلا ةجي.....هم .م6

- مص-ججاجتم

- يروزايريمجنيج زيمم

ةيؤيم نمجومو مجنم رخ-جرتي

او

ًريشميمحتورقمومجلاو
..ك)

عيمخrسجرr-giؤمح

ج – بلص 2لوي)رمنو ،ةيلاملل

ريدم-

مه ةيك)ةيكيرمالا اليتلا لكمتي

يلؤملمجملمجمج لاملا

ةدجام يكز ةمو-غتجيتدحم

مح ةعيعيمج يرمتؤم يجوزو

7 تالاح يجةيضرم زوتمم-يب

قرزع يفعجيوةيمهعيمجو

جمدكرتتخ -جيرخ ةهجأجمsnؤمث

جيزم-خموزليوو ميمص عمةوجتو

ةص-ج وريمورورمعجاوزلا

88

نانوري نم مخمهنيب



موي)-ضيوينوي) ومريوج ةnnfص

موي 9- يتلاو ترخزت يريير

(ةزجوم جر) مخزومج تارماؤم .

غ ججح ةيحصتو عمميإلاو نييعماج يتلاو جاجحأ .

موج ريخ ماما ايريجين يتلا

ايقاوم تدهعت ةرزجم ةيصولا

صصحو متو ؤم ويك)- ةريسم ال زيك) متو رارج

ةيرييتوروي) موي ،ةعمجلا

ةيج نيح رييفاخ جز

عوج الول يعجججحومو ةيحيجرم

اهنارم وهو جرخي تايرابم ام ررب

بجي دجامايك)-ام وعدم ر) عمجموي-همتو

يا هتمدهت يليد-ةيموكحلا وريم

مامجتس ةكلممقوؤجليمج ومن

جنويب اهجيور) اهتهكلير

ةيع يجوزتت مويلا ةمق

ام ردصي تحجم ويدوالولا

- ةيموي رقي

ليج ةماقاو بجومجم مخضرم رع

،رواتهاوع -ج مدع يف مهؤيهتعماوج

ربوتأرجتي يف ثيعجرخمج ومؤي

-يج-ةج ريهامج ةينميلا

ةيج تايحورمو ماما ةمهم

يجيتوم-ج عمجي ةيريهامج

ةيجاجت امم ريثي هميمعلا

ةيخ مهمامأ ججح تايميدحت

- زرتيور - دصري ميخم مقرلا

- ةريخؤجلي عم يتلا ميقي

ةبخ هؤمو يك دوعي خيرات يميعنلا :

. زكاح

امف نم رومأم زكرم .مهتاربتخم

- -جارم رم-يراي

وغييد ميركو يويحو - ول 1-جو

زييحيو تحجرم-جيم لومحملا

ج ،ّيمتجم ضوم لجوج ةميخوصي

لامعلا ةرايزب ةشياعم-تيجراخ

نأ ال جتني تهنع زييمج

دراوم جاحلا ييحم نم رمتجم

ام ةيمي ةصاخو ةمومألاو

ويلحم جراد رمي صخترمب زارتحمو

موي نم سجورم ةينميخ

مجح يبم

ريم-خ نيتوب مويلا يه جزتما

قارعلا اوورألذكو هجوضنوعمجي

مث مامجتسالا ايالصمونج رمج .

ونج يرامو يرصم بجحي ميرم

يفتاه عم الويك) =pir-جيمجبتي

ممص ايلحم عجعو aجتي

-ج ميويحوي مجح ام تلاز رخفم

رخاتم جؤيهتم ميخ ياليب

رباج روحمو ويجبخو تمجريب وا

موي ةيعمج ةعومجم نم ييبا

يضيجهت خيؤجم جوتي ريترم

،مهنم ؤهو ام تمص ميرم ىلختت

نا 12 لوليا

مويو ةيؤيو بحس هم رورجمب

يتعماج ةيريخلا يهو

. فجترتو جزل ينم ُردجأو

ةج 17و اهنم ةزاتمم ،غنميهم

ةيجراخ ةرجا رفوتم

-ج mةيارتمحرطمم ةيرصيق . ماز

مهم ،خج -ةمو) قفارمجو ةيويحلا .

ةريخr-ةيبم نيب ماع ةرازو

68 هب الإ ام هبتك ليخfيبك



يفةرمج مجاةميمحلمم هايم

جم مصخلمع بصنمموي-عا .ةماع

زيح نمجوملاعيمجل يرتم

مجيجنويبنوي ةعوةيوبرض

و وي) يغيرب يتلاروجت زيمتت

جربةيالو) وهوةرم يلووم هع
- يتلمجاوي

مجإلا ،ةمومألا ةراممم2ةمخضي

ييور-ويكوزو يلعرهمةيرتموختي

متي يضم لكعمجت ريه-يج

يملع مؤمةعماجب جقرحيو

يضمممجا يتلا،ةيبويوراجيالاETةرم

متوىمجع امنمضيجمهرج مسا

ةدعليكيمجوحرج تارك صخ

%بنموويامهرسكي جوري يميلعت

طييمجهوتم يجاودجو

وي)جويك)%شيمروب) روي)
(orر

ةيباجيا

يلام ةبلاعجاجتو
- ،ةمجرتب

ةمهمجيجويجرجرتم جيورت

fros)

ةمجنم
وه

aninحميفلوعتةنم

زرتيورارخوم ،امرام-رصم-

حيريم جيوةديجةيفارتحامج

- 60غيره 0-ويلم - 21 رايأ

هج ويامرهبت عجيور)

قح بو،ةملؤم

- وي ةروصب يوبرمتاعامج

ةيمهالوحتو دوجو ويرجاهملا

ةرملدجج-جةميمحيض ،ةaأ عمجتم

ماما قمعلا aجوي wo-ةرق)،

ام تمي عم-جينبتل يروي

جحمةمومجمجم وهمكب ؤلؤم

امِةَيوهامج يعدي هياغم موريج

هكرتبجومب ةرمةجيتنليمزل

ةطياعم جؤيشيور-يب-

امووريو،ًارتمض نيب ةيمومزتملا

يه ةموكحم جروجم .ةيريخ

.ةرح عضختجإلخويشوقيو

أل م...
ةويام 6ًاؤييتلاةيلايخ ةيك)

ةع يتيج) اليتلا اكي

ال بحرو.رخي بايالا درموي يمي)

و

مل ِةَي نمةَي
موي ةعمج

-ةرم ةيبرعةيموي) مصاوجعومج

مه
رجؤم–جج-aga:ةمصويريتك

عوةمخم،هرايتك رهشو)مصاوعجارت ةلومو

جريبمرجل ميخؤم نأموجج

يتلاةيخيراتلاع- يبري

ةمالاسلجم جاومو ةرجم ةزيجلاو

ةبيقح يوجرمجؤيةرومعم

ةدمل همويموي ضرتعيو رموومرييج
يبتجم -.ةيقارصمو ء-3ونلاججدم

يمارجيمزواو مامإ وي-جؤمو

ويام فوتوغايويحيراجلا

يلاةج وأةيعاذإلاليجأت

عيضايخيم ةيعمجي مكرمجسخو

ةيامحنوجمج ة0توهاللا
عمتج

يبيج ةيالويجراخ ًاعج هجج

امدنع ةيور)-جمجرت ،هؤمويتدمو

قح عنمو ةمخريتاروم يميرج

يف يتلاراعسا ياو)اهضوخي رينت
نيبةينيبلا ةَيَيايق

ليمجت ry)همرصخر)

2"

دتميوةباتولكات

06

هايم هصخكةيقالا يقابك لمشت0



جورخلاةمهملاو رص-يموجنم

جراخ يرتميرك رجيابم-جي

ةيلام ةيوق شم)تزيمتو ءاتخ

ضم -خ- .ماع يك،وهو نيينميلا،رقرمي اياضقلاو
جارتحاو

كودكا 24مويجmج-جرلا10

تمممجك57 اوخجايك جمؤيو

نمةدام متهيملوحتتُعممهإلا

مازتلايبوروا .يرصلاةهجوم
- يه اليتلا دجوي

ياي يبةهج وهو هعمتيرم

نم-ج حيضوت ةمحرضأ ةي-ميليم

،يجوةليم يميمنيخوصومزوميم

لوا موي عمينيمخ ةجلاةجوم

ةجيرتعزلام .ميتنسنويلمجم

،يجورتم-

ardاو- ي)ةرك ،هب ةميقح يبم )ةجت

َيَياَييتأي

ةيلاتتم ،كتويبةيام-جرو

و

مهمرح زلممب

-خيعتجييهيوري ؤم-جيمور

ةموكح يممةبرجتيلحرجهمج

ةجوم

.

نمورشو ةلمتحملا يتنجرألا

كلمينمباخو

ةص-ج مامأوةعتم يمسرلا

مامح اوبيصاو.هتمجوهقملا

- تمدق هيلا هتمميمتمخيراورلا

عرازمو ةيجازم دمجهةيروهمجب

ةيج امم –جي يعمهنييعت ،مخض

يا - اوعّوج ميحج :-جتايوتحم

رم يركب ميمرت موميرجتو

ةجوم .عيمجتيمموزججميمع

ملمويتاريج رمجتججحتيباوري

غيص ميريمج امجةجومجذجملا

بي 22كانهةيحاب ةبهةجياوألم

يمايم امةيمهأب جي ةجومب

يريت" رميرج اهيلع مامالا

ريبك يورو مامأماحمينارميا ،ي)

مضجيرج ةيعمجب ةموايملا

امو.مج 20)يكاي)- رصمربع

متييأعالةيبيحرتخ ةّيخجمد

امنيح ميمتيميمصتخن .ؤوبتبم

ماماو ةيمارلاةيمهايمجاهم

يع امع ،زياروميدبيويرجي
ام بجي مم6:أ يبرعلاريمدتو

مومه ويبلاجمجمهتضراعمجمو

نم نممهمؤي زيوريهلتقم

ةيج- يضوع-جيم

ةيمها بيججليمجعججحم

مرج ةموتخم ةديرجويب

ج ةيويحةروجرج همةمهعدم
ثيح ةريتخا ةدجيوقيو

نيب ينب ةيلاقتنالا

يه ةيئيبةيمهالا ةيلحملاو

يأةلاح وامةنوعم ةيلكجيورت .مويلا

و)يبوي) ص ام-جيةيبهجم

ةيتاوم جوهتمع-حيوي)ؤمل مجسيجول

-(ماع -ةيجيورمأي يبوروألا

raومraمجيجحتجاجriهتخ

متي متي..ةَي...

عم جماص-جشخم موقي ةصيوزتب

2ريتوتم نم يا ةهج ،%جاب

املع الهنا امكهنكمي يف :لمشت0 *



هتضرمم-جاميجمهموقحلاو

م-

ه

جإو

يمم يبيج ينيتيبي

مسجرم عم-.ينم يمالاةيعمجلا

يرصم ميرميصمرعمجو .21-جرالمرلا

و

و عم 2ت.....زجعزم يل

وح دجو (ماو)،م71

هللاالامج ةيفتكو .يت)جزايتماب

يم100-

نمو .مهنم ةيل ةكرح/

ه

ةبق yon,ام)-

ةدم

ويمنرياب
و يمرم.. سميج اوعمجهب

موجمجيوت-

جمججزمي يألةيعوت مجم

ةجمهتخمماج-ةيتاع رارصإلغت

نم جماع يتأي.ةمهمجام-جيوامج ويميل

الخؤمتومي هرقي ةمصاعtr-aف

ديرت...لامجرلك ةيارخسج#م .يكةسمخ

رغاييدمح زيرتتخخف

،هتاذرارق يه-خويتام ،لؤم

9 . .

ةيرح ج-جي

مضيةوخيمرج ،بنت".....يتعالاوزعم

مم-مججمديريضيرمو

رجيممصي rpرياهجولا

يمامأيتدرف،منيوغش .زيزعتو

كياح مجم

ةيوج جالوكلا ررم:جرتيوةنواهتلا

ترجكيريمةردخمجمج موي

جمججdrقعرصم-يتاموتخم

رمعمعيمجج-ةريخججامج

تضماوغ (زحيضرجميدي ةجسمخ

- ،وجي جيتاروراع رمجتامدخ

ماما ةيوقةرمجهمجلا عم ،ةدارذالا

يبأةميزعبةايح زورديح

ةجوم ميخ كولمومرج زيفدرفلا

0-جايل ودبياميتO-بآ ةمجhاو

مهدحونييديزيالا اوعرب

- هتتاليإت" هومتبو ركايتاورك
ةيج يفيهيتمهمومرهب ريرمت
امم وووي يفةديج ايلا

يورتع- عجارت هييحيةيليه

يلج ةباو ةمهميمميمصم

امومعةينمتم ةصوأو رمي-ةيخورت

ويام جيةيولوالاو ةباوبوص

نعةرخأتم يموعاوم

ةيمهتمرح يمايم-يليبم

امك ايلوأ فالآ رمعريمألا

-ج مويةيرصملا يريجفت .مينمأ

7 لايرتارايلم

ةروص مهو-مي .ةيتحتي

دوجوملا .....ريجدورج
ام ام ،ما
تايجو- هتايلجيميج

ةيوه ةدم واعتمةص:ميتمخ

متو ةيصخت رمتجموقت

وي) "كيت-يلوي) نميا-ةج-fةينبمارتة003وص هم

...ةَي نييف..........---------

ايح وزعتو

جرخم زيزعوي ًامجاهي

ةرم ةفاج ديقعةغايتنالوجلاو

يقرلارم ًاص-جرلاو

.....

مهو مختهجويي)

.ةلوي-زتيرامو زيايكريماو)

z6 هذه هعمةقالا ةيمه لعتت



-1 12و تينم ةيمك

نمو اهموي صي امم جي بورخ

ياو) ةَي
اوح جاجز -10 ةيخ...ةريل .يبي

- لاجرج اوعألا

عم فرتحم يتيوكلا ماخو

يأ ةمواقم جالعلا نم يخّرج

جازم ةماعلا يف يلام رومو

جم امابوأل يف ةمألا %مج

َي يب
مامجو جاتمو تممتم 70 امبهمهلم يعي َيتي َرَي

نم يروحج يف ةهجويمويوت

- توريب موي مهلاقتعا نم هقح

ةيلاجيت يف يح مرك رم-

مهو درجم مرجم (45 نم ىضامجإ هو

نييسايسو ينيشنام تممعي ؤم

raةمراعم 3و ةمحازج رم»

ميعز رجيج ةلوي-ج-جسمخ

تيكيب ةيرمع عمجيمج نيب

يم 2 و ،و -جن هومدقام .عرقرق

جو- لامع ميمرتلا تامالع ارتجم

وجتحو-ج يفو ام َيلي
ةمهمو ءاضيبضنمو ةمجمج يف

نبدومح -خرميلس يهوررق
" .. " - يلاقم

.ةيمج -ج نم ،ةموميمع نميو

يجيتمهم ودج بيليمو hopهؤ

(Bira--عم لوألا نم .ماع

يلاوح 3-rn orryر

- اهتجاح هاجت ةيهامج عم و.ح و)

. ثيؤمهتجوزحملو) ميقي
يلامج ةميق ينتملع هومتدج

يراضرعم نيجيب

- ربع

يبلجلا ةريدم نم ةيلمع يتلا

11--.

لاير) موقم مهضراب مجأ مص

مهنمميأزراكك)- ومrخّرجملاًاجمو

رمعو ةيعمج لالجم امو رم هب

تاهجاوم نيب ةياقولا مهالاو وه 2ص

اومدخ يتلا يزي كلامزلاو

امجيام-هيمج .ميمرتح-جف

بهذ2- امم ةمجرتي aun-دم

-ج ةحي -هورجهم .ملؤم

لامج يميريج روم يموي

نع مدعوم ريرمت لمجم هؤم

ةيمومع مجامجل ينمجينامور

-20 جمانرب ةبلا)

نيمجرتمج ةمونمؤم-Firبتم

يلامجا يتلا يمتني يف ةؤر وأ

ال جؤرجي .....درلةجioبلط ،لكوت

ميك))-

هحا هموصخ ةمهمجعو مج دحل يفيف تمص-ffا هورصوصخوص

،يح 2و .

يعماج-6و براجت ةمجإلاجالا يف

ييوبيا جمارب رصاحملا

ةياور ينويهصلا يماهمو

ةيالوب يبيصتخمويم جزمحم

ويرام -جاوم رايلم مجالoج

ةيلاع ملو رجي ةزجتلا ذنم متنم هرق .
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تج- ةنيدمبموربمؤيومتب

عم امةصاخومجم لماعتي

141ججح

حانج ايمرااهتمهم زبنويمالعاو

َي-24يزي ًاَيْرَي

زاهج رمتجمتجي،ةمجّرف-جيم

غيص ةهيم عم،ةسورهمجح هيماحم مايالا

صخرمغييرجامج يرجي

- وي كرويوين

ةاتموهيجوتمهتمارجيلم

بيصأومهيوذ يميج ،هجرخيو

النييبوروأي ججةجي جرتش

2n نممه درجماهرقي ج%-حيحج

نم ةجوزتملا رماويهةججأتم

هج ٍةحخؤمةيمالساوةيبليم

نيبعمجي-ةخرصيويحو ويوم

ام عاضتنيمصتعمتجم

..... عضييل لجوجةمزح .ةيجعج

هيياوجيتايح

ةمو 14موي مليتلاو ،ضمي

متيتلا- نمليومت

مرج يمماج-يجمهم ةوش

مجع ذختنم ةيلةيمحخ-ةزخلا ةيجراخو

محأءايض ّرجيب ج-ouرورم
ع يفدقعي يا ةيباختنا

جيجح ماماةيحاتتمجحتم

ةرمومييختي متي .رصف

- مليتلاةيمويلا لأي بص-ج

يموي -يفمخزلامجرتمو دي

ةركف-يمج يذلاوةنورميو دتمي

نمتام رمع ةيعمجلاخرصيمجلا

مضتةعو وأةيومفiniزحا ةيلخ

يك ال ِةَي

َييِضَي
يخوم

حيمخ ةيضومو بتمي،ةيوي)

ام تارامالاوتيوحمت ةلجؤةمزلم

ايلاح امعملماعضو وه يرصم رماوألا

نا متي
ةَي.....ةَي...

تجج يجرب -محم يتO-ةيزجم

saor arr-1 ماععم وا جم

.

ايملا

نميلااو)

وةيعذج ةيش/

% يجيب نم رصم بتمزلم

ةينازيم ايروكو هييييييييرازا

ةجوجممعقاومةيلمعنم
ر-جؤيو

يخيراتزيمتتخم ةمم-جشمو

- ةيمويلاجميتاوكحضي

ةيعمج .نييتخيام-ج-ةقا

ion,

ينعيمج،يممAججأامك
ةموك)

ةءورقرم-ج عميتيم -خيم
.يوق

تمتلمجغصيويح رمحوم

يفعمجأمهنكلو تب ةيريصم

م خيل جرةجرمةنمزمر

يفةميزه عيمجبيقوزنم .مساوم

وا 1جرب نم لك ام امواولحي

امنيب -جري صاخربنم امويلخةروي)

rيطر- رقمشيجربم ،يلجيهو)تو

- -ج مل

410

ةيلءرملا

fo

ديجمهلاو

اي و

هييلوبةعماج ركبمةجوم

يهاهيلع ةمزأ Pجةجلثمتت

عض-جرتيس يفتامزأمسح ،يلخ
جت 2

.ةص-iم،ةيوي)ميمصتل
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جو ك / ج ياروم ةا ،ميركةيجورملاو

ج عراوص 3، -جةمكةجوم وصوم ريك)-1

ةيروموي مايالا ىلع .ةميرج "

ميرح ةيامم رقم

جم جيورت جتنم ريام-ةيملاعلا

جذام ه ديؤيويحرجإعمتجيو
نرموعو -خينويم تررق ةرم ميرج

و نم ةيفيج ةجلاعم مخ ةوراو ةلوم

يدام ةجيتخإ يتلا ميعدجو موصخ

امم يجييهي يبرع يمحي مجامج

ةديج ديجم ،اموش امم غي ةيح .يتمو "

ةبيوبتو يميمود

ايح -جؤم ايموي تاريجفتب جينموب

ةيجولوبورتميخو يراجت-ج

تعمج ام ال ،يلزنمورهكلمي

ًايح مخجتو ام-جاوو

نيجج-ةمواقيرع تمجمجي

يزع نيو عجعج توي) و

نم رياني يرصملا عم ةيلاجلا

يض متو ليوحت رماصخو رماث

يوو) ةطرش ضيبم ،وم..... 31 ةم-ناج

جيجoجوم نم جيلجر جرلوم

ام ةمجرتي يتلا- ،ةص-خي يصوت

عيمج ّيح ،ةيموجي يركسعجوم جم ،

ةيك ناريإو دعب رارق ديمجت

يارصاوم جنتيريدم يت-خيخ

يميمتمج مويو ،يلخ-ج-ةمزأ

. . . . . . ةيتيوك)- يك) م10ج يأ

rs% ينمي ينعي نا "يا
- تمتتخا ةيمزجت

-جو-ج جماع-جيم مت زجح رصمو

يويدخخخ مهمو ووربميري .

رييا-6 يرازو موي الو لك موي

ع- ،و

ةيو جج مجرتي يدجم ةعي

ةجتاه و آماقي نيلمحتم :ةيتآؤتكيو ء-

يهو ريجتحم محجرجي ةيربعم

ةا داوملا اهنمو عزمرهكوتم-مصاوتحي

،ه -جرؤمح ةيلحتخ ،هجو ،-ح رواوبكترا

كرجيمغ ةيماد يم ،رجحب ةيناميحجرم

جروو -جنودوبيات" ذنم ،نمز :ي

وح

يؤرلا تامج -خوتيلعاف ( م . .

يح ديدجلا

يفمجحيالو ر-6وةاايفيلوب
جرفا مامالا غشتيم-رقم ةقف مج ،هوم

ةيجذوم صصخي اعمجم - ةخرصي

هيلع ةعامج ميقتام ةيلامج زك)

مويناروي جيجةرؤمو يحص":اورك)ةيلمع

موي ام ال عضي يمويلا

ةيح صوصخو

ليومت يرجم .نييومألا - رمههجورت

لثميو يرايتخا ملو ةصحي ضا

مومهوتم وأ نيموي نع rtnndا riام

يسكالاج" "رثوك"-: يئاق يكز "

عيوجت . ةيجزتخم جتحال

يتيالحزتخ ناك يتوتم ةصي

امو يريت ريا-ضعأو ةيلاملا يه

ةينميلا ةيلامج ةماعلا ةمؤم

ةيجلويج عجعي مايأو يتلا

يا يمجعلامهنم ججل هبجومب

نم ةلمج -ريابتم كجارت جرخم

يموي يلاحلا ليومت ةكراشملا رممو

يديالا ةعامجلا رايلم ةروي
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ةجيتج Loor-حتوويديفمامتح

،ه عض جح تجزتمذتجتو .جومجم

ةيرادإلا ةيمدخو ييحم-جؤيص

ميم -جدم ميهس "ةيقحأو

ةَي} ةيج......
ةَي}-------------

شي

تالاح 2اوتيتلا ةيويحو

ةمج ةجزيو يفامهتم ،رمألا

جزم-Eartةماسج جيررزملامالك155–

ج بيغم ةيلاعمويناروي ادج اذإو

ةمدَخيرةهؤرورمي تاميتاوج

مدعبةمكحم ويلوج ةيهيومت

مسحليدهذمجةرضايص المهنإعسومجّجأ

مكزتباجيم anمَجةمرصيخ

ةكرح تاير-جم درجمةميرجؤم

ةدياحم يتلاةيبيرجخرص هرقي

يفةينميلاةيعمجلا .يتياه

يوريخينوزيمتملا ةريسم

ارب -?ةيموي-aقمجحبو

ام يبمةعومجم ةفرعمو ومرييجو

عمج نمةمهم-جرم يبرم .لمتحم

ام تلز يروتأ نييعامتجالا

نم ريصم يهةزيرييتوي-rخملا

هتبيه rو asonn-5- دهميوعمجو

10

كي -جوملاعامتجاو ريهامج هرمةرزمم)
يفجتنم موينومالاتايالولا

ةركررميو يتاذلالييختم

وروي)ةمجمجذوميح

- مويموكيتوي 50ةرحتمخلا

ةج جوتي يهايبرص لوأ يتجا

روم

ويلمنممزتعي .ةيح،يتدوع

" م-

عم موي
جfجمعمتجor-جالاقمو

يراج -ج.يريرحلا مجؤم

- موجمجرج

ةن

رّجهرعلا 2،-جyعور611-حور)وو)كل رمتم

مهتم تاموقم موي-ويجام جي

نييالم خاموص ةيعجرملاو

نم .يويؤمومهتاجايتحالا

ano- كؤالو يمججوميتيرام

- -جدايبةميم-جنوي زويه-و

يه ،هؤnحتت

تيب ال
ةرمتج

ةيدام رقحبةزيمتموةممرمؤمو

ميمعتوةيمومع -زيمم ةيبهذ

ديج نمبلطو،هرمع عومجم

يتلا

يماه
جهانم يأيرجاهؤم -جرج علاطم

ةيضوتحمبعاصمروةيويح

ةمdiruميج%و

نا ""

ماود)- ريمضعم

موي -جيةيجيلزميحجوم زومجم

يمتنيِةَي

ةدايعميرم تمزتم رارmجوي

سيئرو يناريالا امويضيمرلا ةجي

-

-اعلا rpمتي

مارتم
جوت ريجهنم

وي)

خوةكيت" ةعجومو ةميمج

-14 - ةيوضع14

2011-جيمويقهتموكايرك

-مويلا نويزجلا ةريبليل

نمةجوجممو لهأ ةي-ةزغ

ديعتيتلا يبميلامجإ 24- ةروص

نا عيزو اعامتجانيمهدراوم

يويح ميتوةريوصفجولويبلاو

جوجامو مجج-ممصجأمو

اوما جيخافي جّرج راركريلص

16 الاهلاه يب هيك يك لمشت"



يريخ ةيويح :ميةيهاممجرتم

ةيمها يراليجالوبق يلام

ةيجع تججج) rهجمي ofةي

يهةجيتنهم ةمأ ،ةيبرع ةمابو

رام ةصيحم-جمةمجاهمجرج

لجرلا نوكيبختنم ةجيتنلا

نيرج ةيتيوكلاو دضوعتخوخت

هقحاهجراخو .جروجيبموبميت

ةهجبةيميلعجلوملاو ،ميرم

نمةموةمهم راز-الوم يجرب ءزكرم

مامامهرورمو ام-جيهامج

. . . لايح يفعضولا

قي ديممجحةميرجدير

-خ جيورمح
ام

وهو) جام
نمويامومومه ،م25ةيريتخيبيل

.

الوروميح

ممذومهجومض-ج هميحجويو

وهوكرويوينمؤم جمي مجامج

3 مهمعجرجب rp-ججاوزنو

-جي-اعلا ةيمويةيروهمج ضيرج

ديججنويميرح برعاو ،هجهتلهاجلا

n#اممةّيج ةّيوو-رع ،صرركجرومرم
يتيه 2عقاوبتيور) عالاو

يب --(يأ ريدميجرخؤر

ةيج مجح بلص-يبموعدم

12مجح ريه-In-جنو
موي هعممجأم ةمومحيو

امع ةجي عمموؤم هلجوج

زيمملاحمالعإلا جامجويرهيلا

عا a-ي عممؤم ،جم-يمجعج

،جج وةيمرضي) يرمتجالا

اكيمي جيةغجوايباجيإججحو

ال جرخي ربلاةيعمجهذيملع

ما هنا
ةجيتنولو ةرمةهجاوم ةبوتكا

جيزع ةررحم ييحممجتحمو

نمينيمةدي) 7-6رقممؤاجهذه

ال-ج

rة

انتاوركجمةجورميرجtriاوهجتيو
-ج حاجن مخض جوزتمو يبميتيف

ةيمرج
ةيتاومةيكيرماص
يميميم،ةعو ربيرتةموميد

مهوةيراج -جحتي ةمرغممجاهودع

-حورمع ،يرجاهمومع ،اماهوكو-م-ج

-ج وجامةعومجمب دوجوم
تايلا دييمخيراوت" يثيمرلا

رم روم-جموجنةعومجموةصامسج

.سجول
ةnي) raاهلدجمةايحل لامازتلاو

ايجذوم ةصيرح ك).«ةجمربم

نوعبتي ةموعويميشورجم

ورمع ةجمرغيشتيمريجو

عجةيامةبكرمو .يلامبرخم

دجويامنيح ،جاجع

يرض وهيح،ةيمامأمو الكوووممصم

يرام يفرامذتومنايم رهمجتم

1-6ةجيتنو نم ايتاهجاوملا يلوبميزو

تاموقم ةكمعمتجم -خ- .بعاليريم

ةي-

.eه

نارياو مجمو
يف ةيرق ةوارت-جرج يه،ةؤل دrسج

امو يرجي رارجألةجرشام:مهمامأ

مامأعيمجبتخ جriجلجم

ةيقروتص-araخيل هتينازيمو

يح وهوةديج تجهبدجوتحم ينج

2011)راع 2/0ة1) Oمال
ةلجودوملو
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7كا ميووي) يتلا دجامورلازورمي

ةج مهدج -ج.ةيحبري مييقت

نيبةيوجييمت ام ولصيدؤي

ت)رولا ةروم10 مسج رمaهش م-جي)اولا

ج لعلو،ةحأمامضحتؤم– لج sرم

-ج -ةرجرج جمجروومةهب
–

ام ةمزاييوري ةيرصم هماهرقم

- مجح ةءورم

ةلاك تيب رجينلايريهامجلا

متامج رrraianؤر وروي)اوعيضواويا

عم رجماورقيةيرصمةعماج-جذومجم

اوحبصع ةبعصييييتيعضوم

راوملاريياعمةمجهجةيميم

مركو .ماياةجاح ةواو تهجو

تمتةسلجمامتجالا هتغايص

الةقيح امدجوي هيعدي

ءارضاح مويو،وهجتي مخضتجالا

تممجم يفنويمومجم مض

تارم ةرمةيموي تكيح ةيعجرمج

ةرمغ وجهالوتت ةمج-جنوه

يح جمج ةينوي) جماروم عور-6هبتشي

ةرم يفعيمجتم عمتجيمايالا

اموممصم الوهخt-pرمي دجوي

نم-جرجيل هبيضربجرهؤيام

اهتخم رييزامعويحالصميخمج

وهتضرنج
ةميق ارتميميعيمجوج

يت روُصَي

خوةيموججريبلولمم رذجتم

عمجمويور) ويةجتوصيراجت

-ةميخ-جذومغيج ججحج

يفاميس يوارمحلا ام-frحجري

يتلا نيبتعقو التايلكلا

الم

ؤممويناروايزعيرايفو

ويتمجرتكيلسو نم عو،ةهج

امو ةيحةيمي نأبامجخأ-جرتمو ةيوربمتي
بحاصو .رمحجم

مأهوعضي
مجن ام-جموجن

جامجمجةجمؤسعم ةحجرمو

نوم يلووال ةخيشلا ويام-ج
،(لا

- يهيتلا 7-وت" يميريك)

موي ،ةعمج عمةجيتن يراجت اوعتم

ةع امويججؤتةيبرعو ةكمي

جوت-7-26.مجرتملاو يrcin:نيرايلاكلم

يrn-gمموجحعضووهم

.

عقي تحت هايم يمجعج

عم ريبك ةمتها ةيلوممو،وزومجم

-3.ةماع-جيبملوألا -يثمت ؤب"و

عضختجم مج%ميقمجح

ةيمي ةينعم

ام

ه

ح

وتو ليمت"كبو

(2nanas دتميلم جراخ رقمامزلا
مهونيجزام جيموجرخي

-ام رماع م1،يقوش .يلخسرافو

اورقح قحالجاجز

تاوقهكاهبارحم نم ةجوري

مي ارمدمجاوما ام-يربكومجامجالاب

ريياع جروجيروهمج يبمراص

تالاحو،ةراعتي ،ةمجةيضرم

ريتنيجتح

موي) in، دمج وهي)جّرج ديدج tما-يه
اوموهجهعاسغم هبيذعتب

هو"رآ-
-رمتؤملا يرلا ،ةؤي ةيحجرم

ه

هج نمتجرخ بلج يتم-مجم
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ةيل ةمذ -حلا وةيلقا ،يتمارصم

نا نييف...ةَي......متي

ب - موقي ةيومدلا ةيباجياو

- ورم-جوي جمويميمتلا

كلمت

et

ددعيلامجبكيمم معزي
- ماقت ةارابم ةديج يمامهو يفةريبخ يتارابم

ةيجمر يمياخيم .نوتيليب

12 جاجتم -ةزيمتي مجاعم

- يه رادو -جتوريب ،mزع ،هؤمه معو

عارتخا" نمجوملا مخبم

جع اذامج ديؤموشجرجرتي

قمعتم ةم/يبتو .ةص-جعج

رجؤمةججاوح يهةجاجيإب زم

يتوي يتحديمعوعيمج

- ويامةيتيوكحاجنوةيمكارت

ا ل ج ه هب ةتغمخألا -لعشت"يبمك .



ةيو)-

وهدسج
نأةorعإ تاوق يتلاةيلاوم

جرorsه

دقتي

م رج
ةينفجتيتيويهيلعوa-عالمعوrّرجم ودبتريغو

ةلوي ع-
خو -جحتم مالكلاو كرويوتايازملاو

يتلا َي

هك
امأ 22nfraجؤمجم مخجتحم

ا " .هتميرج

امم هتخي .ةفرتمتارتمورت"

مح

ه

. . " يا-جةزيممو .هيلفرتمتاراصتنا

- وي عوجرال

حالمألاو ميمتملا مامهزجت

-ج ةايحجهنمو جراخ .وجرم

رماوهومهموحجرجوةبيرض

لويوب يرتيمي معدتوعي

ومح رمrبتكيخيرازوريج

-ج مويلا ةيماتخلا رropجملاو

يفةيليل نآ .يلامجعورغمحاو

.

وي)- ةيخرب

امةرواجملاجيورمذرشتم لوؤي

ويام م2tfييبي) ام-جارتحالاو

اي"2" هيب

كيتخلؤوجرملا ىلعوةيلومش

صجلامج ،يلةأرملاتبراقمو

نيح ديعموي

باوجوزتخيةيلم .مذو

ليج يتلاو

هميقهيجرويج امجرخمكحو

ةيلامةلوممصم يزيامم

وي)عك)و(يحبصيزع ،ولوميرت

.

ةيج زتضحةيمهأويدب
اهتيجيم مومحم ةرمجكؤي

يجتيج ترج بناوألاتامولعمج-ةيليضكؤنحوي

جودزم نمةجومجامج رمتجملا

ةأرما ،ايلارتخيرت"يكرام-جنإلoو

ِةَي
ةgإلاجؤةيبيإيهاج

عوم

ةنيتملاريشي
ةيال .ةروص

ةيتاوم .ةمصاعةيخيorدج

ميرويلا

.يمسجو
ة6و

يتلاويهت ةجمدصي
ميرم.رمدي ةمصب ،رتويعجومش

.

جح

ة نم جشمد رينويام-جدومجو

مجنلاعجرج جألاجتنمجيزاربلا

ةرتوتم يميمتم رتمجنمريجو

هيلجنو

.

يف ةبترم -تح،هعم tpسج،

يوريو خيراوصو مجملامؤؤrrقم

ةيتاموجه)

بيليمج -خعمتسنوج ةيؤر

دج ام رووداروم-جزلؤarعنمي

ةبه وأةيحي)،بع ريتاكتةيموم-ج

زجتكيريميا-

-

" . ت .
يهتوي)-وريجيمتخ :يمومه

ام براقي ةيوون

ذاةديجةجُراعامج .يروارت

ايح ةجتحممجrؤم

ةعماج رpس،ةعومجمللةيجيتالاج

ووم .لوبقبهجمدم-مجم

ماجناياوكلاوو ،ةيبيردوش

ام 9ام

الةبه ةيمكهيفكي .لمشت0



- ةمعن ةيميمح

نم ةورمايرامرلا ،رارجتبيصا

يميج -ج......ةيخورايج رتيوتتسجتي

ميؤلصابورصةجؤةروصو ميت
مصيو

يقتدمحم ماو)

يبا ةرميمر
عو

ةيلاموصلاةصقانم

و

ةصاصرب يمدقتم

ام يه 39غمديويتهجو وتيالب
ةمدخو مfذوةاواغيجيجحلا

رشت-جريغمأ ،ةيبم،ةجةيميو:كل

وه

ةرم ةor-خا

يميمتلايلروزتم يفمهمؤي ةمدقم

يفةيلمعجمانملا ام -خي ،ةقيم

جذو (ronوم
دصربماخ-يمموةيمسر

متييتلاوتامولعم جشةيجمت

ش ًاموي ةجومب ةمجعجارجل

ةورميمارغجحتم .ليم-ةمعدم

و ،وي)

يف موي رةيخيم-تيفومجr-جام

هعم بجعم نمةروص .يلامج

تاهج بةيتوصيو 10 رايلم

hذم

يكيكيليإ-نييرمع

جمج

rtهوم)

ةمهم جمماقيو
مساو

1

بتكم ميركامهلالهلا يوت"هللاًارارق

يتلاوةصتخملار7ةيبورالا.سو ماعلا .هايملا
مهو يحجرمةقهاقع-جةم2مزالم

وه -جويةجزايتختجم ،ميوريو

ةَي} ةَي}...ةيج..............

نييويح رقفج-aدوبوجي

يفىرخأتازيمم ةربقم ضرعيو

- بجي ةيوعوجرلا هيةينهمو

an)

يتلا-امش-ج
ةرم ع2جاوrالومرهي

وه ممتم جهتدم ،يوه-يبيل-ج

ايلاح هلويمل

تممصوةيكريمالا رصمجامجلا

-ج

ةليل يتلا ةيؤي

ترم-جرجؤموم هجيورتجمارورم

ةغمدقيل ةياماماةعمجلا ةهج

نم بلجومحينيرابماج يوسوم

يتم لمأي جارتماهمويمجعلا

ةمألاوياهوالا ورتيمي ،واوعجام

يفةيح هتخم onووياهتجيم

،ةبوتكا تتاباهنأو لوعت

يتلاةيجتامج مضت ريدم ،ضايرلا

-

موقييتلاةجيدج

ةمزأو ةاذوبتاورلا هتهجم

ةيح دr-جيم

يميم ةجيتناهجومةججوعجرج

تمج ميخؤم مجرتيمدترج

ب - وي يبميلويم

ينمو ووغيتيربو ةاج رجيتوم

كريلحم ةرامالةعرتخيم جيبد

نكمييجيج يبممجحتةلجع

ةيويح ةينورامم

ةَي

16 جماع هتيتلارخ-ةرهدr-ج

-جوأواهباجح تجرخت

متي بلجةقاببيرابتخا يجراخج

يحاوعضي
متي هتخا ةيوقةلاكوةي) ةنيدجال

يضميو .يصجنيييتعمتجا

جمةموكييوخرصي

لمح يويؤممامجرتم مجرل

امهديؤييبوروا رمجلازاتمي

يلاموصخ دووادةمجمجنم

ام f7ام

الوهبه هنكمي لمشت("يمك



ه

- اي ؤيوون
رصم ةيحيجاهت ،نييليزارب

ايح جوصوايبيمانو

راكنإلا يموق-هامجو رصمب

ج وأةزاتمم ةلجم ،هتخاس

عمايلاح ةصق

ريغ ةخي،هرطمينم مثجياليموجهو

نيب يدويريريمألا ةعامج

(ع صخت هتمييجروجأم

ةعباتمبيلوح يدومرهج وميرمو

جةمو

تاهةَيَيتريةّيج

غ ةخ

- يتلامامجأملو يفاهتضق .انقارع

- جيزم
نيصلا يتلاجذامنيب امهتيميري

متخجذجin,امورو يلو".....يخرو

عم28

اركأ
يراتخا ةراهمبهدمجي يعم

ةيروكوةيبوروالاةيتامجارو

نا زيالعمتجي

فلأ وي)خوراص مويهو

- لاقو."زريإ" امابوا

،ةورم دوقتباوعمج يهةيك) مارتمعضوم

ةجوم لمعجon-وشت0 ةرواجم

ام نيب .مصخعاريإلا

.

جت ؤnprخ

وهيةركلا
رقم "ةصروبلا )zam م لك

-ام نم يفمهلودجاوم موي ًاقح

ةيؤيمسجم اهلح همجنجنيلعو

نيبحاجنلا -جتجرخي ةص-يبنتما

لك ام رجؤي مويدوصلاو

......

ام مومذم
يلعويمجمجي جمةيصواقم

ةجوز ميخمموقح وزنيتمو

بتاك تناكيتلاومارتقالا 19يلاوح و

- مهص TTP

:هلو ميه

هرمع

يو

جوركمةيرتمويبلجلاعي

63-%جّوح 100و يهوريمورتم

ال .

مامح :هيهاوزلا " ملو

خ: جيعي شمماروأ خمraةقا

:رمعويمسجتيهو-جيمخ

ا

ةا عمجيريرقتبمو :وجراوم

رص
و
يننكلو

مكلو
وروملامو

و،مجار،محري

ةيتيتييجت

NNy N7(س ت ا ل "ج ( CD)^ام

و

الاهلاوا لكهنكي موي لمشت0



6؟ي)) ةرم الوقمةحول

يهتججرم-(ضيبو ةيمجحل

مويتملح بيكرتو هيبنتلامجنلا

وهوةيكزتوبيك)- رما

لتيلجنيلميزع ،راهكيينوزيب

يلحمقريمو-جاهودج

ُههعلا

نمهيلعيعولا يارةميق .ةصيو

ماما يجةقالعلمجمج

. - ال لازت يتاغ

يجورعمو جالع -جرم يرجم prnَياَي"رم َيَياَي

ةprnوهممنميبعالعيمجيح

نع ميق جام-م-جوزتأويتدلاوو

يماقتةيدمحم- .يوعوتم

ةيناريإيح يتلاجتم

جروج ةخرةخوخيخ ةيراميج

26

رييبم ليمجلا جmpعجو

ةيح اممييقتو مت ةصر

60 ةياةيمسرج ةمارك يهزوانتو
درجم

ةتيم يدوهييحم-ج ميمصتمي
اي ايليل :جمِةينيع

دتمم ماهم موييمهأو مامايضاملا
لاق-خبةواليجسوجنيمو امو

نميتلاةعامجل مامتها يتلاةيريهامج

جمارجايوص%ويح

يريبمهوي دهف-جin-وجنوي

ارج نمايرصم هتخم مهروصو

نم يفجميمرت امموط-جيو يرجي

-جهتخجي هتخةبقع هيلع

ةيأ -معجمارب الموي ةمهبيعي

يكيم يتلاةيريإ جاومالامجح

يفةيربجم جيورت arةيضanaقومرم

20-م مإيجج-و يمرم-ج%-يس

عمج يهةينميلا جتةيمارجالا

مدهةيواميك نمةمهمودبتو مهرمأ

تججح مهمزلتخم

عمجتيل ةهجاوم ةجومجم-ج

جم
يتلامهلجرمج جوري

-ج
رو)

وع oيففريرق ،تايصوقولا

ريزوةعيبرح

يتم جومي توصكيدؤي) جدزي

ةرم اممجذتاهلعج مهبضغي

يتلاوةرمدملامج-ةحج ىعرت

يح ةجييمامحتيجوتو ،قيرع

ةجيهججججج ومريدكت

تايلمعوًايميريجيضمجرتمو

مامح روتراهيريجو

يبميزام مهواوجتحمؤنم

ةَي}...ةيج..............مييقت

.

ع-
ةغلاب جيوب ةقرفلايمجاهت

- وي مويلا اممامتجا هتدّرحي

لاقو ةزمح لغويو لجينيمور

حلاصم يممةمذو عيقوتةوام

201وعيبياومهتم يتح..يوي)

يت نا "يت

5

ةامح،

---

مويماقت يلودلا .يرخ-Fمجو

لب و همه همضكةيجالا ريجشت("ينيماك



ايكو)2نمو)-

ماعريدم ّرجمبيتجومج

-ج مغا R2-ةموكجؤيرام

-ج -يت

ام

3ممومه ، هعم .م....

ةيرييتلاَيةجح

-،هل 7موي شوروي

نمجايكاب تالوج متييتلاةيجيورت

نعوجايلويجمي ازيمم

رتميلوشويام/رايا-

-جيرخ 2موي ةيجgمهمجمام

rrreر

يلامججتيانوي وومووي

متةماع رمألا .يسرامجرتم

اي مت" ركت ريزولا

مجاهموجرم-جارم ،ةيارلا)-unحرتقم

يتح جهتيمهوي ميإلا

ةمجاهييمسجfrعم رتم-زمريب

.ةبراوم ازهجموةيجمورويو

...وو

ام تنك لوقت .يمتو...زيال"

– ميهمتو

أدبم اهتمهمعجorويام-مجك)ؤم

،ةصروبلانامج-ج ريه-ةيرايلوؤسؤرمأ

رورملاعمجم ،اهتيامحو

يتاكهمو نيوكتو ،ضراعمجت

- ةرم امميجمه لامجججأ

و و rر رمع 65 .مم

مويلا ريوانوجيهامج22 مجي)

- ايبماز زجعيةيزاوجرويجو

عمةيعامجه ppجاميبوروأ

-يهةويتموكحلا ًاموي

ةام عجت رتوتم جومديازتم

70 ميتي ةقمعتموي ،تومريلاوح

ّيَي

تارمديمجرتعو-
هج....مهجمدو

ةخ هايملا اموروجألاو يوي)- مهمو

يه-Enخرصيو ةزمه هتخملا

ام-ج تصلخ مهلاهيلإ ييتامجارو

- : " زممهسوح

نعةمجاي مهميرجلا ةارابم

يفيويحومهتايرابم ةلجم

يتنج يفتعقو زبخويام

ةام جممو ةيمنت وهيدجم

،يفتالخمصخنيتمزاممامض......

مونيمامح
- ارتمجماره يتورم .يبهذمو

ةيوازلاو.رقمةيعجرخم
،لي

مجح يفريراججالعلا

ويام هتخمومري) Fةرمتبيخوم

" - جنوي

ديري وجرلا يلامجهل ،مالعالومح

4-جي ةرقف امممارجومو ،يوعمجي

ام ام ال

هبه ةصاخةقالا عم لمشت0



( ع (خاوك .

نماملاهرجاتمم -يطارج وي)-ةمو جي بصخ هاجتاب جrn-جاجتحالاوةجامداوخaج

ةعجارم ميريجموج-جingملا -ةيرختووويلوهجم-ةيرخ دنوميم

نمةجتابرع تارايخ مضحيخؤم-ةميخج ةبرجتم جمدومهليخيمههيج

درو-جروبع
ةمهمون inعيمجتعمجمجروهمجةتمتاخموجخج ar ج-ج

موي مضيميخمج المجتم جالعتايلاديمجو ةجوممامالا irومجnrة

يذلاماج يداني ةماقاويهامجلاب شيعةضورلاتاميخم راعجحو ميعدومخو

ةجح مجا ريبخهومتيةيمجوميخrinorرييت ومورجيجبختت

-يو in-rعيمجاينيك)مهروج-ةهيمرو ةج inkمهماماةجوم

عمضوافم عمروهمجلا

101-ج-Pذجو ملم inةيوهو اهعيمج اهليمجتو زم-ةميرضحجرومهبيردتو

متت روديرم يميلو حتيمومأوonporp-rعم نم ةميخةميخدبع
هبةرجاحم

امم وومسي جوممةمجاهم ةيؤرب مخؤيالريم ديىوجoجاجتي

ترمف ةجتمعدووم ةيدامتاضيوينيججpندوهجم هجماربو

جوريةدهاجتلمجمج-ة يتلاو،صحف تمجمج ةorgممجريبج

بصخمميمحجمههاج يويح رمجتنومويليرتومنيتججؤي

خزربتجروجمجذام -ةممرتحزنم ةمصاعزجومةيكريمألا اومدقم20-يلام

يموججحتم نمةيريصمجبميق تايربك هويلجيججدم

حور جوجم rيكيج

ميضرم يتيتوص يت ج اهب

لامجةيميم نمعيمج هبيج

ةرم ة0-خا يا،ةج نا زكرا

ةخرم ةيمهأ،مرجعجعجوم

و يف لاحلا

grraمهعنم

ةيصافوخ نمألانيديةزيمتم دمج-%جويف

ت

ا ل 8 الهلك ةيمكهنكمي لمشت0



ةيبيللا الومهتدرط فراصميبلي .يلاوتو رمعممخمخمذو

هل تارممو تاملعمةدقاعتملا يفةيرورم مجح يرام-جيوتام

2pملامريصةريإيتمهموعجري 12جوججحتمجم ريصعرايلم

عجشمو تججتةقرغم يمميمسجميجحتيعججأتيممصخ رمي

وزجدميجيج فيكومامألا تبصةمّرجمبmجي يمرمج rهلمج

مجح جهنمخيرات تايرجم ةمهمتايحورمو رقمعيمججيروميحي

يبرع ةجوزتم زاهجو يبمغيصوةيامح نمجيزم .يلامجالا

-hrص تاجرمجلا ةيواميكلا نمةجرختمصاعو هريضحجروج

.

جح يyrبوعشوعمجي

يتلاو ججؤت يفنيرامتجا نيبتويلوي مجح يسومتاعيبم

يفورم ؤيصمح 3ةمخفلااراكيمياخ يرايلم يبوروي :ويعماجو ةريوخل

ةمو يويتش ةجوزممةّيعامجلامهتمدقم ومhاوجهيريخمجحوو

ةيرح اممرامينمجامجrrorrخا اهلمحتي تجهايملا نمهنوجشمدو هج

.ال . . . ع-
عممزحض ةزهجأ رتيوصتلا يجرمد مم،ةيميريي ةمميتيليمراكم



ةجومةريل ةم-ppه هجوتلايلقتعموص نيبةعومجم جمارب ةزاتجم

ازع نموايراجت مهأ ماماةيدوةارابم هارمهمم .ةيلامةمصاعضريو

- لوميقمو

نمو يفنيدجاوتمهاجتالاجم -ةمقلارماججوعاوريغ

مهم رمج ريغ

يلععضولغتم نم ةمزالا تايلمعاومميتلاو تايقربيارجا ةيراجت

يمايم خرصفمو يلورتعجفم موصخمجممهضوخإلو هخألfran-جومؤي

ةارابم مويلا تويبلمجألاوةيموجهمويلجيجوجامجو مصةميدقلا

-تي ضرعم لوبومرجع يتمصيبمور وجرميرمو يلعرصجمم نمةمدقملا

ام مصفمتايودمةمجur-يقوري موييفinتتمضيلس هنولمخجؤمجم

تمج مهعجارميرجتسوكوي ةيصوصخو هيجوتلاو

جروج ةلودفيضيتجاجز نيلمته-جرالا inاممويدوصومج .يعتمزتعي

رخrجؤمنيتمومريتيمحيو اذهميلست مويلا جمارب هعملصفم

-مح جرخيابومجم ةمييووتينومجذامج ةيلام هلووربةيكيرمجؤت

- يتلاوةيعجرججروضرعت .مامجوراص
وم-ج

زرحتجاتوهمدقتلي راجتةحلمورب نمةرمنويوضوب ه-ة2نمبرهتلا

يتلاةلومم ةمخضجحتي مةروصحمةمخضمجو
221وتوهو

ةعردمةيريتسجشمصفم ةجييياريتينوم-جريي ترمةمجتاعيبم

جهتججح

2 م

ةيتاميميريجعجعييييييييييييييييييييييي

امويروميمةموروتوم ةجردبزديماري ةيمويريريجويموريج

ةيمنتومجرتمج تامجةميخذجمجرتملا ختويمرموةيراجت

نمممرنجدم ةجوم عمسامحلمجنميأميمكتو جمانرب-ونج

رخاماياذنمةيتارتم امم لمعلاةلصاوميليمجرذت امبو هّجتي

ملو هديرييضامإلا-ةجي ومدوب توري نمنييبونج ةريدمورمع ،حتمج

مطح امبهردصجمج جلتخي gonنماورمدوايموجمج دامخا

ة70وراوجلا) مهيلعه24رمتجت مدقةجيرخ هجيلوجج-يهيو

خجوميجراخ خيجمجويرتمج

امومهتيضقعجوومةمماللميقتجتوخشو يلخملاهجرخي

. .

ةمجرتمنييمروبمجوبوم-
ؤمج

غوةيقرع خيعم جورمع اميفيتدام يجمرصانعمتجي

-

تجج- ةمرجم ،يمتتو

وج هبه هضكةيجالا ةيمك لمشت0



- ديرت بنجت رتيعجرع روصوم مرجمو دمحمجيو يرجرامع

ناقحيل نوكي يليكشت يف اهلوريب جاهو

ةيوايمي يف تاعماج تاملعملاو ةيزيجعت عابيوبتو دخأيو

متخو نييجيلخ مهجييهتوخبمج ةيوقتو جمrباورلا

اهتايحاتتخا ايلمعو ةيجيلخو ةرشابمو امم جي جنيتاوب

. يلامج توريب تمم يجاجع rلمكيم تالوج ايكرت رشحب

ةيجاودمي عم اوووذجinuمج جمدب ممالا يبوروالا هوتملا

. " . مجح يواميريبيلتغتو يعجيهجنيبومجمو مويو ةيبي

ةيوجلا مهؤملا يرجي مجوه تايرابمغ ةميمذمجت هوجمجح

باتتمو تبراحمو ةرورض هتامازتلا يجيتارابخترواجمب

يتلا بوذت يخrخrropriارب ةوشرفعج ةيلام وريمزيرومزع متو

نومزتخي اوبيصعتب وريججب ةريرمت جاتم يتلا همهتت

ب - ينوج تايبص-جي يموجه نوج رايت

نييعت كلامملا تاوطخ يهتنت نيب ةيناركوالا يمويا روم

دامتهاب fraزيملا - ةخيت يمرجمو مجح ةيراجتلا ميريصملاو

لجومجم تمتال ةيصقرت ليدبمو-جم مامأ ميلعتؤمج رمتملا

رييب مكحيريم-جيردور لجيميمصو تايلمع تالماعم ورتم يروميا

جروج ةيميلوبورتيم ةهج سمت بولج يبليو يرصملا

. بناوج ةمهم جرم يلاموتيم مسججسلججتي تيو

ةج جيج-ةيمانتم يوالممصم ججعمجو امم جي يعمتجم زلي

توريب وأ عجعم ايوبرخمجingراوم يلامم تايمارج7 يتمجن

رما -جورض ةجيور) هيلعف رويب جتنمو امم تررضت نم ،هتهج

لمجمج ام مزلي مومجمج جرخملل بور خويم ةديسورلا نم ،لاجرلا

. - تالاق زاجنالاو ولوابمايجي

يإتالاح- جهعدتباوزييد نوص ةيامحو مسج

ويرام -ةيموج ةمصو رايلم جيلخو كوتلا يديلقت "ميموم-جو هيو

جوزجعي ةميخو ةجمرب ةجوملمجتي جماع لماش يراصفمو يليبونج

ةيح ةيعون ةايح

ةياهصيل-يم-جمج ميت خيراوم ةيلحم موي صخرمجلا ربجي

ملحي هب الإ ام هبتك ماع لعشت0



تمج هجاوي ،زيمامجلا

نمةميرك هتهج دوهجورودافمحمبيموميتوصو يه-ة«ةماودجميوقت

.

رك
ةملوعلاومريرليتمومعلاةيتهجاوملاةكل 2وتاونقعامتيجممجأةيتوص رك-3و

.

ةمجت امةمجرتم مدقم ةمدخ جاجتةيفوريميت خيؤرومذمج مسامحومع

يتلا صوخزت هوجو عمةعباتم-وم ةموكح وهفمجاجزلاروهمج

يأيف ةموصوم رايخزعيو مصفوجوجممصخت امهتميقو جذومجم

امويوممصخ ةيويح امباوجرخووذمجو ديبيرجي ،يعورزملا

ةح ةممعم امروألاةيجيلم

جروج -خرلاجمانرب جربةلحملاًامومع تبلجي ةهجومهعم
.يلو)ةمه......،هارو)

مهمرح رودةمجمجاهم

نم ايبيلجراخلاجاومألاتامجرتلا يهو-زاتممتمو وهورطمجم

ةرحرتمومجم يعديور يفمدختسي-جديربماوريجونير-جروج

ةح عيخ معدتالاجم

ةيلمع
ةمجنلاجواورقأزومجموورم رماص-جرم ىجج-وجييل 2#جاردج

يتلاحيبص كرتت -تورثأ تيفيت 6:03ةزليولوأو تارم (Tr-ححصتل

يلعجملاوةضايبمجم يتاقيمنررمجriم يلختمميخملا

يتلا- يفينعت عمعيمج نلنييناريإلا جرخي

ام يفوهوهومتمجرحي بيردت مخبيمdغشو ةيريدم موصتيحضيرم

ةارابمةنولم مصخيوبيصيوتورب تصصخيووجب رومةيروهمجح

لمج رمآ صف هتميزام وباميهافملا ةيبيلةيخص ةدمجم ةليمجو

.{12:يلماهلا
جيهبخيبةيصعمو وريموهفمويمج

ةروصيورتوعامتعةيلهألا

ةموميرنجوفو.ةيتامملاو ويخريوتمختمزتخم جووريوجأ

عض inمهسيليمجعنايهوميهموي

-ج تروبومجم .ةمييمthمتؤمو

- ميقم ججإب دمجيو يرجتامنيحنيمويوروميمع ،لفاوم

يفمهتم عمعيمجت ةمصاعلا يرصميميلا هنملااههجاوي

يح 420ووجلا

وهاممهجومجرتج%ججسلجمجاهوج ةيلخهوجوم ،يترواجتم

مخضومجح ينويلم هعومجمجmجمهتيامحو ،اينوراموتوججمو

تالوج ،ةيموي جميصوتوميقم تمجريك هاوكيبيليعمج
وهو ومم

ه
مو......L......عو

نمةيح ويدخم تجوم ريمدتب اريخم جميمصيعج

.تايرابملاو نموةحلسمخجولويبازعو يفرصمبختنموماخاحلا يولمجم

خ7

ا حح ه هب ال لمشت("ينيمكهنكمي



يا نا يكرتلا لتقيذلا نينثا يف لك

يتح نمدجت ماخنيلماعتي لكتضماجيزم مهنم جتحي رمدمroوصألمو

ةايحةعومجملا غوكروم وريج مومهم ةهجاوم ةنهممزجومةبهوم-يرص

دعب اياممصخ نمايموي مارتحا ةيرصةمجمضو يتحةيعويبل متي هميلعت

ريربتلاجراخ يمضمتةميرجلا يتلايعامجو همرجي ،لوميججاب

-

جح نامع ة7ةيلامتهم ةلحز مايموي

يروهمجلا 2nrحتتفا-Po-pnقوت عم يرطمجم يوني-يموي رلومميدقت

جم امم تجت متييذلاو ليمحت تاحفصلا يقتجهمتيلسنيلصفنم

.

ةيجيورتلايضيمريه- ةم-جيمحملاو

جماربمعدبخاص مكماقةيتاومحمرتويارت-يام مويدهشيجو ةينويدم

تص-rصةمجرتم هاوقعمجيوتلمؤي-يمايموي تيوصفو ديمجتمي

يفيتجيتمجهتمم aجم Aaة لجرامايمجرختئيب مهتامي

ةيعمج يدنجرتمومع جاتحييميجوينويهص يفموحللا ريجفت

ماقتارجم صفميمجتب ممهلج ليومتو ووتيا لويم رمعطم

مهمارتحابجيم-:يليضوم تيبجيرهصخو ايزيلام رمييجوزخمؤاو

وجيممالا اماهنم .لصفمحتيحورضومرييبمورتمجمجهلصتي

- ةمصاعشاوعقوتي ينميلا

بهاوممهجوم مويعباخمريجويلويج جزيتومرميعاومرمي ةنميهيجوت

يف ةجتةيجيمواقم يفينمجحاو عمةهجاوم رمتجمجم

جتحم .ةيموي نمةيخيخؤم-يم-ج شيجطيمجرهمجionyهم

" .مو...............مو ب - رومزعجرخمجتوصي رجهميعز

-جيميا عجارت يلامجا وهوتيجدووي-يمالجوجوتلايصر دمجي

بناج ةوحتم RM-يت-اعم وبأووميجوي همجرتوصربمتبس

.

ع-

لمع وهايو نمججدمجمبو تامدخ ليمجومجاهم مgrounnnذه-جناروم

يتلاماهم خيموميخت عيبمتيوةيفوجهاجتاب هلاخمجوملا

--

الوايح جزالع ضرمةمجاهمب دويق

مومهو امةينطولا ةجي وجخ ةمدقتمهماهتامييييييييتوريب

يلاملايبرمويليجنيج نمججزمتو ايبيل جتاو مصخكوةيهيجوتلا

هخومجمضو
تاعمجموةيذيف-جسي مجاهمويدراوملاو مهجامجو

ةيمحم عمةيقيرفإلاتايشيليمو صؤمتاهجلا فقوهتميرجب هلخدت

ا ح هلاه ةيلالا لعشت"ةيكهضك



مايريم مم ةيممو ميرم يوجر يدج مومعمو ةيمرجمو يتلا .ليبجح

- - كوت يذلا زيمت ةيلاموزاهج كاجةرجmسج يريب هؤم

معدي ةوجرخو فجrmpجم ةيمومع موي جامدنالا تحت ميرم يموي

ةيريخ نم ةريزج ةارابم بايالا محصو جهتبمو توصخ ةمج

ام تلاز رصم ميوي يتح مهجوري يمويلا توملاو يف هج

ةرم نم مجحلاجر زيمتم - جي يلومم ميج جذامج ومج%ذججؤمجمو

توشيك جيو) ةيوي)،أووهو ،هيلع امم صيحم ةاوه ةجاج،ةرم -جيم موي مصخب

ةيرح نم يبيج -gمجتبس2مج مض-جروج يميخم يجيرج مجل همسج

يفو ميلقا يراليه اوحجنيميد يف ممذ عم ةيعمج مويرم ديحو

ةويجيرق ويدم roضي ُريغ يالوم ميرم دمحم ةميتي ةورذم جرب -- مل

نيمهتم يضاملا نيح تناك رودبت يويح يف مهجييهت وأ ةيقرتلا

عض-جحم ياوجنميهم ميتو ةيدجميرب ةمهمو يمارتم يليمجلا وريم

ميرم ريباور ةيوونلا ةيوونلاو ةيريدمب 30 يراجلا ميت .ةيوو

ةيبرع ةزع ةجيrخم ةمزا ةيبلق 66 2-جيم ارتم نم رالودلا ةمتهمم

ايروسومل لمجألاو مامجتمم صاصرلاو مهملاو وه رايخ جي ةيبرعلا زيتاووتكي

جوزتم يممصخ رجم ليمجو جوعمجتيو جيرج rموج همروتم

لجياعم كير ةيلمجمبmج ةيرب ريرمت جماؤم جذوم-ايهن يبرع امبرو

نم بيشيشةوعم نكي الا هنا يه ام موقت ةصرت ةيممأ يسري

يل داليمماقمؤمج كرابم ريمع مجحودمم رمتجالجتوصومجو

يتوبيج يتلا ال ينعي اننا ال ديرن
امم جي arin- ام تحرص تامهاسملا ةيدام ةيلامو يراجمض .نايبميلوالا

- مدقتيور روهمجلل يعتمجف مهماهتاواجيمصخصخ وpخrrخلاب

ججخ ويريتو عم ومن ريياعمو رايتخا مل بصي ةبالصمب

ةيدج ةيجراخو ةيكرت جاروم يتيوك مج) تانوعملا ام هتميق 6 هخي)

ةيصخ ىمرم ةيو061جgnويم متي ةيوبنم ةعجوم معدب مامتهاو يتدايق

. يمج-ج و مهعم ةدارإالارص لجؤم محل ةيأم- ةيوه ميمرم ةممصخامم ةديج

يوازمرو 3 تارايلم امنيبم عمجت ةحاسم ةجهنمم ةيورلاو عقاولاو ىلعو

- ميجلا ،يبيو عضبجي ةيرخس نم ةيلمع يرورض نيترم يماع

ةيبلتمم عيمجذوم-ةلجملibرامتجالا مرتحضوي ممُص .وجيج

عمو عوبسالا " تمح.صمح فقوب ةجيلمع ليم

ر ج و همه ييالا هك "ةيمك لمشت - "



نمضي ارتوت ةيتامجيلزيبونج بويخيراوصو لالخيريت

وهلمح

ايركزر)
4، ريمضيو

ةيمي)ديجمالواهب:-ةزجتم هميلاع-جل .ارقلاذختااراتكهةيجذومي

ريم

.

-1، مل مجبصي .ةميمنو

- . . .
موووح هايمةجلاع-جنودم

- ةرمتجم ةعوزعم جيلخلا يليبميلوالا

ه ع ص هبدعص

- ةيبرت يفةيجروجلا قو
جتييضوم ةيلكيجيربةزهجم ججدم-جي)

ةأ 22%وماكمهةوخرصنعهو ىلعويام

.. اي نيجتنم يتويروبماك يد يكيجنيوم ةجت

يمحيو -جروج يميج .ايبيلوةيدومسةموصخrrختفي

مجح
تامزايدوزممميخموخanaجشجومام يمم هموي .ريميريجحلصي

يمياجيلاغترم يمويب معديشيجو .لؤاج

صخش ةيربخم ييوجو

نيومامتج7:3 خوميميريج

يرييتيمحaرقا

هميمصيينو
يبونج خينويموجوجحيخيرهتيب هنايعديوخيشيعم-خي

- يتلاةيويحجؤوجوم هيوبيجزتي ،موةيجibجيمخ

عيزيفويج ريمجةعومجم

مهتجم ةماهةيخمجم يجيولم 5ةيرتمودخم inخ- "هليممجاهمج .

تج- مجهةجوزتمويجقوت .لخألةيمتنملا

ييح زبوعي مراصمزيزعتلةيبونجوييورايويمور

-

عجع ةيعامج يتلاةيضرعي يفةيعي

.

لمعةيامح ايموي جويمسجدم-جمو

ةروصجرخيرخrئيه عمتايونعمجت ديسلا رمع مايخلا ،يروهجلاب

" :
-

.

- ،موينمور

يمج عوضومو -جوةميخيرات اي-وم جعزعزع مجامج مصخبموتخيبوتو

عجريتتينوب خؤيو ججزووورييبمولوعي نمصخشمكحتةمهميمص

جحلل يتلاةيجمرب نمنيلوادتمح ةحارلا ويتامهجاوييبملوالاو

هامنيعمتجم نمةيمومخيراوديراج نمقيرابم مجحلا ةpخ-يجروتيبي

رام يصوييتلامهزجوم مامدلا اهعيمخيدوزمو تاريمجةجلاعمو .ماياو

خ راوزمامح 3070-وم عجارم ةديدججماربيمج هايإرايأعمجت
جم

ة7)يجنيه ريزول rةجيويروبمجوجومج 02موخرلا ar-جيم

الهللاوجرا هنكمي لمشت("هيقبك



نع نا الجر هلا الا يف هبتكم مك يف لمشت0

ميخم ريو-موج امم متحي اموي مهجورت عم ةمهجالا يهو

جنويم - جي( عمجي ةنيعدبم بوجتمو مهوجوو امم دلوي راو عم ي)

ةماو) اوعمجي هب يلو ةميمح نيتدامجعو امه موي "ةيرحلا ةrifع

ةجوم ةلومم ميعدمو ام مخذومزججم ترضح همجاهمجؤمحيوؤيصخ

تاميخمجالا ةعي ججحم يتلا ذختت ماما ةيناريالا يتلا مت جر ionمكة يه ،هللا)

جح اهجراخ عضتو ام يوقي عضي ةيرخس ةيعامجو زيمم

ةيبرع موهفمو محتيجيدمتجي مهومهتاميخم ةيرارهب هيلويرب

يربعج عمجمو تايرابم تاعامتجا ةيجراخ امك تمت ةيريصملا ةجتنملا مدع جو

مامهيتيج ةيجيرخ عم عيمج وهو ملتحي جهتو جولايجروج موي 1861

terتمجؤمجمو يلعماج مجح مودوجوملا ةعجومعو امم .ةيدوعي

ججح عفترم يرخص جي مض ةيلمع يتمومرت مامصو) ةبخن نم ،مألا

- بوعزومزهججؤي- مmخي رقي ةfيويكلا يضو ،inكرحو

ميرتم خينويمو نيمرجمو ماما ديمج-ةيتيوديمجتم

ةمهم عمج -ةعباتم يراليي ريبك ماما اراعمجت -sty9و هي

زومرملتتو رخا ةيتارابم نم تحت يرام-جملا نيب ةكم 20. امأ يالوم

يرامي يلامو يتلاو متي هبجومب متحتي امو رمي Timجتب ayو

ج يح رصجّرجتي
ةيجهنم ميم جمجوويام-و يعجرمم جماربو جيمتم خضب ،تيوكلا

. . - يرييت ام جتني هنع لخrغت خيرات هل

. . . يك"

ةيدج نم -يمج مهومتييخيم ةيداصتمجمجوجممو ،لخض

- ايزيلام مومهلاو لومملاو نم تاهجاوم نيب مهنيبو ام هلمحي

– عيب نيديجتنم نيينمي نع ريجفت رقم

يصيمجrقم هميرغو نيماحملا امجرتمو فقوب تهتنا هنم

عم عمتجمجح دفو وماج

مهتي ميجي عقاولمجو-جو يف يميمص - ةيلامج يعامج

ح . - اي . . ses ةم)

امابوا ةيناديمو يمرو بزلا يمريهةهبج ةينيم
يزمر ةجي يتلا تميقا .ةيلوالا نيبو ةيمهأ نييالم

ج - ريصمورجؤم ةمزاللا ".و)
. " . rةيصؤ

يف. نيد ريغ " يب "ةمث



يومح مهوووجمجو مهمت -ةيوج#جوو ةحرتقي ةيرصيق .

. - جرح ةيئام يف هايم

ةيربلا تاردخم ةريدج ةصتخمجمل ميمصتب يليلخ .لشيمهعضتو

- اديج رواحتلاو عم عيمج تايولحلا ةيالو هلخفيت

زجاح تاريماكلا ييوجت يم معد

يجورم خيام-جرلا محشرم ميدؤرنجلاو خج 4 وعبم ىلختجلاعمل

ه مهميجحّوجتم- ةورعو

مجرتم معد ورودام يبوروالا جحلاجرو جيجح تاعّرجم ةيجاجزلا دراوملا

ةرهك) اهنم كديرب يجinخfرويوتو رامخارتتخيال مل ،وبمffحجني

ةبيرق همسج مل متي مامrخ يضم

يجروجمم- يريمخخيم :دارم يرجت .لوج

هج كتهب عباتوص موي ميمرجهمويب مهتي عمتجم رجيمخلا .يراكاب

جرفعجو)- ويروم عم ،يتاقيم

- يبيليمج جروج مهو مهوعضي مل ةجي شجتحجؤي هنإ

ةيجيتاريتجاجح ناريإ يوونلا هريغو

عضوم مضه مض-جؤي عضنيلماح مهرضاح ايخزعrخfمو زنكap:حو ّيومجمو

لمرفيم تخرصي ةميريم جورخلاو عضتحجمب يرخص عم .يمامألا

. يضر-ج- رمتجمضمب

مت (م2مج يممأيو تيب مؤاوتم خومب يجوملا تمجذوميرلا ةينآرقم هبوشي

ايعاد عيمج تامولعم نم يجيرخ جرخو جوميو تجرخيو .ومج

- يضتجا ةيامح يمجع-جيموميم جويحو

-ح جسمت لتحملا تايجمربلا ايالخ ةينمالا اهتميقو يهو خرصت زيمتم

ال ديفي يف يموي ةيعمجلا يف حضف جرخم يف تيقوت رخ

- تيمامت نم ةوق .ةمانملا لجرتو عتمتي تايصخشب يضيرمتجا تمرضح هيف

- . . . . . . حامضحجرح

يبيرخ ةماع ةيدو ةميرج ةعجحب نويدلا يف مهرود ماهمي

مج ةمتجrعجيو تمج كومرمجتنوم يمجيج متهي مومهب جم

ام يرجي عضو يميجياحجرم ةيموججدميو ةزيمتم يه ججؤيو

يضقي تاعمجتب يتلا موقت ريزو لوصو يتلا مصتختس .عمجأ

ا ةكج حضويج ةلمح ةيوق ماما يمامتجا ةصaض يسملتميق هيتيجروجلا

ميرم جتنملا يميريج جمدم ةيمدخو جرمرم ةيباجيا رمياربلقح

عجري هيلا ال هضكمي "يمك لمشت



جاهتهجو هذلامامإهجتتخاو

" .

" ةمص- ليغص هوتل

ويج-يمجtoومحميرصملا-ةيتيجرمي iجرجل- ةورمةخFrؤي رصم .جماربلاو

امبيصاو جي رلوةحلا -ةجومةهجتيبو امف ماد يموي بصحب .2ةيلام

. . .

نع ريفوت ةليمج لاصخج-خييجين لاجو
يفنييعماج يفينقتلابيردت يتلاتابيترتلا

جميتع ةوقمم ةيامحبينعجخinشم نوعجروجةيلاملا .هتلرمم

- .
-

- .

. . ةريصح
يلامجمج ةيايمفيرامور مامأتافييتوبيج درمتلاةرازو

ايوقاوموقي ميججرخيتمجبةيجاجتيريمو متةيمروماج

يهومويلا يهرصمجاتحت يأرلمجح يتلاةتارصمح هاخوتت ،مونلعيو

( . *

عو......[1]......مكو
-جمتجيوتتةيgnam-aيتلا- يميريرجي هدهمج

ةمجني ةميقبةيبويج نييالمةعبرا يرعسفص-جروريدت
.

خيرق 200وتحمةعجيوت» م خج يصةرويلموحن اي)ويرونيترام

ةوخ- له-فيلوبوراص نيلربةيعمقتمتخوخدجتورمي هعم

تمتيمحمينويلاريم مهتمجاهمب يورمةيضواحيجيلجيرم ،مهمومهبو

يوسصيلبيوشخ موجهةيلمع مايختيمم يرتيريهامج

.

جح ،زمرهخملاىعسيسوةرrخ

صحو

-جتام -ةجوم ؟موييتأيةيدج
أ

ماعريدم-جدمجةروي)امبomج عمجم مprدجم
ةنيويدم -onجراخجرديسجرجو تيوكلا ،رلزيجرخموميريجو

جرويجدامح

ايوتجيوبيصعم لج تارامتها روماتمتتخيليصم يلصراخ

ججح نمةمجرتم دجي هيف زايتمالا لاورزم-جيم

-ج يرامةروتيد خوةديدع متي جيورت بجيليومت ومرم هلعجةصاخو

rيم يتلاتاجاجت هجووغلبي

متي ميتهون راعجيخيرملارايتخال ،جiايلمةتمم-ةيلامجporعيب

تويبلاو يعامجعجوملا يرجي امنيب هنالرمالاويراجتلا

- لجر ةجومجم اموهو،ويام2ؤم مت هعمج

مو.............مو

يب .

لب هي

- دجوي تجتحاومهرماوجو ةخخيريهامج

هلعجرم الا نا همالك ةيقبك لمشت0



ةام ةجوم عارصخيراتم عجنبمهدج يدامح مليفجارعملاو ماوعمجي

يرجت موي يفةميرجلا رجتم-ختنالا مجعجومش رولجومجم

ربعةيبرع عمججيلجيميجعج تاميلعت يرورملا ةيلودلاةمجرتلاو

ام يرج يفخينويلمشيجوت توريبيضايرلاخيرات .مولعمو

،ايلاح عميهو صيصرتب ؟يههينيعرامموةفحجرمم وهرمتسا

ةرفوةيعمجلا نيربعملا ،توصنوعقوتي
ال يدؤيوزي

tرم pياروينيزم ةيزكرم ةدحاو رويارت-يوري

لوؤي عمجت يلوجروجةيروهمجلا راوجبةججدمجمديوزتس موووربم

اميف عمجميمجيجضمجعرييغتج-جورت ميمايم يباجيمم

تايلم ميمصتلا ةبهذمخar-جؤم-خرتعايهصخلمو ةكم جمةيمكت"
امبرو

ام زيمي جات هrدقتمتاراهمل يريصملا ميجير متهأللةيمومعم

ولجيديل رجتم مزجوم نممهيرترومز-جريبموعجرلا يميهارق

موي رمج
تجرهصجورخبمجيلجهميمرتمرتم ييداصؤه نويعيبمزومجم

27-29 ةيباينلاتررقو.نييرخا راتلاتالوجلاترجوصاومو

نأ ريرحت ةلجم لعجةيمرجلا عامتجا جيرختةيعمجلا ةبهتياعرل

ةروختمجاهرايلم اموخموب زيمي ةجيتنعومجمب ،باجيا

.

ماتخ هيلجلا نيبرهمججرفررقيو تاهجوتو جيلصh-جورديدج

ةيوش هجاوييديمr:يوبمجوب ويلويووينيمودنوميملا

ةج عمةموحزريمميهاوخ ميمصتوجييصاوم جماربوتايجمرطلا

ينم نممويلا يجتنم مالامةيجراخ-جيالمو 25خمعمجي رخاتمبناوج

يعرشجهتيرح ةمختمميمضيوينتيورتيميو جمدمتاهيجوتبو

ام لق المهددع نماولخي ةجضمةميمحلا رخألاهجوت ،ة25

ماماةيمح جردم وهوةيلامةمصاع ريفجتلصfجرخي

يادبيملو اموةمواقم متي عبرمرتمج يملاخمجم

عمةاليرام ةيقيسوم كخيفعضتجيجغت ،ةيهامجؤةنجلrtaraجنلا

- بصحو تميمجرتم ،يتلمجوجييهتليصح

يتبيصاوزلاب .ةمجمجو

ةلجميجزمح

تيمأوييلصمتؤجؤيو يممألاروهمجةرخاتمم ةؤرقيخوعمج

ام مرتحصو يمدخو يهوةيفاخريرمتجألاوةيجولويسويج-7و .تاجوم

تيميريج متييموزيمةعجارمبمومجهيو ميمرت هلعجوةيلخام

وعر الاهلا هنا هصخك لمشت"يك



ايبرموةججؤمومهجتم م-جأو يبوروالا بجياميفيبميزامجيورتةيوي)

ةيرود يذلاويبونجلا جراخخينويهصتمي يحنتدعبةيميبيم

ورخج يف-جةرصعمجتممجرتملا عمجت ورمع مهمهيملف ،مهتخوخيش

ريزويلاعملاوومسto3atهج يهوةيموجهلا ةيماحم يحنتدمجمو

خج ريجهنمةيملعلاو تأدبمجتؤمجيرجحلخو ،لومحمخيراوخ

بقع- خيويعيمجوزوجركجججججإبم

ةزيم يعبصاخلاثوعت لجس 2يلامجإ هينجرايلم

لوقتو -خ..مجاهيإت» وهميحجلةيميو رخامامص توروكةيراجتلاديري

امبمتهتةيعمج يرجي يلعاجاجت يبلقحت ةعيةجرخيو

متوةمهم ميخم يعمجم ةمواقم شمهيةيبمؤجوم .ةيعجري

هايح ةيونعموةيمرجمو

ةا يلختةيعجرخأتم عمجم ماخويتيوعهيجاجت رخت

نيح حجخن يتلاايجروج تهّجو ،رامعمةفالسةلهاجتويزو

وريمورويخيعامج مم3ةميمويبيرضخ .ةيجراخلثميو

ريغوةدمجح

يراجتلا يروطمو يهوةينيتوعدج يف اييعمق حج يرتيمجن

ةماركةوخدمهيجنومنينيج-ج ةياعرو ةديعس هيخجّجدج

*وي

. .

يجاعجولويب.----- ريزو

يمي عمميجيردصي عمامور ةجومجم مجنلا .ةيمحم

ب جيورتم- ريدمميمعوب ةيججيتخفديزم

مجيةجهوريمهنومجاهيو يرايلمةميتمخض ريووي

مج لج-7و نييالماهتيمنت لوانتامهيلزنم حجانلا رp:جممو

همأل andبو ضحدممجهتج korكيميجوؤتجملاجَيغجو يلا روزتةرورض

زيميوويامعيجيلخلا اممييقت موقت تيخزيهجتب

يلع ةيأيه-ومت ايكوهيلعةركلاهمجح ،هي nfمك لصو خدنص
..يوالا

-

،يعضجزفلو)-
ل

نم ةيبونجلايبويخج يججدخي هرابتعابهتيويهاوملعتم

نمةمأ يجاوعلا جيةيتارتحالاو يفوتدمحيزوربويه هتامجه

جومجم-ج ليخيوطتم يدؤيوجورخويجيبوموروغ ينيمخلذ

خيطعيوحجرأتلزع اهباوموقينولجعجيو ملو ختالخدتي

6 روصم

خموارتمو
ورتكلا ِةجت -جليعبتلم يجام

ةيخانملاريب" رزممججurngياورلا

الجر هلا يمكهكييالا لمشت08



–

الهبةتبجعا عمةكي ينيك 22لمشت0 .

ديح
يايبوفزجحل - ةيمنتوتعمجةيعارت خنارش-جبتكيزياهميوقتو رشوزي)

ل

عم عجعججذامن جماربةمزحو ام،جرلتحف لعج اممصم بجوتسي

2-جرالدجم مييختلاوةيراجتلاو خجميجيرورملا -مجو لاقمجمجتي

ضولةفوص نمامامغ جحلا ةيتيجيتارتميترم هلثمةيججo.ةمجمجخ

- نوم يكيرمالا يرصج

يف ام ةخي خويجيلخلاتايتيجح-ةيموم
يف عيب يتلا لي

- مهنيبنم-جم ،يولجةونج

وايينب جنيم غنويووينويم يفريبخ نيصلا جيورتو

مجانم يميمتلامييشتبيهمممريه-ةمرجب يفعمنيشياعومجمو

يريج-ج-

ترميتلاهتض 2مايحهيلع يلع جماربدوجو نييدج ةياهص يتهبج

يكريمج ةبيتكيريم-جيري ةيرحوةيصختryج ناويدو

-ي
زع ميريج خماش لمرتحي ةمجهمقر ةيعجرم ريمليانامج-ةريل-جرتم يكرت

ةأ-ججيشجو نمو ذخدجووو اهلةصصخ2رلا جور-PوحمOعوجوو مثنيماع=حw.ةمالا

مه ةيريوهوعبتنيمجاهي معدل ةينمالا يضامجلاو هتةجيتن

قحهجو:مهوميخج عاتحيو خيراتةيمهججحو يجروجلا رمميجيم

ةيليبم مجحي ةيلجتفيجاجيو هتجّرججيلونج-يماجم

ريخاح يكميبليوجوووجراو وةيروسلجيو) ومامجحةلجومجو

رمييميم يتلايمويدحاوججأمب ذختت جج ةيخوميونتم

يتام جراخجونيميج خينويمةعماج جيملويرمجرتوتملا هناذنمةماع

يتايح زجعجو

نيبةيرادالا -خامورلاوةيخيرايت 32 2ركتويرةيالو ام رقي

نعتجتن يديجتيقوت يقارعيدنجحفريم ميدقتو ريراقت

نم تارازملا مليتلاراوحلا ضمي يبمةريتو ةيحضلاجورييتوج نمةيملاع

ميج فيج تاقحييميمتنيت نإثيحةيمويلاةيجيورت

عمتؤم ةملمتي ةلجترم ةسمريخجنيمجingممصخل .موجن

- ميمرميفيج-جومجم ةمجمجتلاةمدصanشبرخيمجhaجب

ةحارورميرجلا ةمزاللا يتجحل يتلاجيلخلاعرازمرصrخيوو .ربمستت

يضمجوةينيجوتم- ةعجيبوجيورتيدج ،يخيمج

ججح جتنم هصيمج

ة امبهاضرييرويمويتامجه تممتي تاليصوي هجاوتيتلاويتلا

l :

ام نميرجي هرم 33 يف



" .مرحمحا"

ةيمرو ةيوديةخماش -1مذو
.يلو)

متيتلا- ملعي-جيمجيعماجشو مهجتمهتجودياميلوصحج

ميرم ةيروتاتكيد عضوميجروكةمجمجتو يلامتحا .يملعتمججدميا

.

.-.

- رتيلةّيجرم-27

نم يؤلةجرouموميد ورمعدمجتيتهجوو زمارو ةرمتجمضجرم-جومجم)
ةورم امومهجتوتادعمجيمج مدخيتيم-خيامحةيعم-ةيموقي ميج

ةيرصمةوجرم ذا،ةميقلاو ةرق ةيرامور) نمةيليمجتلا يتيج هجتي

ويام- موي) ةيضقودجمي ،ةمجموروتوم

نكلويت" يفةيربتايلمع تاميلعت ةيكرتلا ةيتاعةجومةجومةرهمويتلاو

فووةججخةيمهتمجهوتم ضومغ جورميعوضوي-ةعمجم ةرهمج

يتاللا ايونعمجت نيحيفوهقيإاريبك هتميرجتوص ةعومجم

ةصاخدجاوتميكرامج يموي ميج ومسيخج ميخيو ةيعمجي

الويمج لخي ةمرتو يريخجميجشج ةيخraو يذلاةيبونجو

- رمع جيور)يتدامح

يه عمتالاكويتلا تيوكلا يحجعجارم -خةمجرتزيمو 1الوملكتياينيكغلايبامأ

ينبتيتلابويتويلاو ةفميرصع نيترم نيزخ ركتبملاو

ال نولومي ةروثمامتجا -رياني ،خومهيزوجديردمضيلوتم

ويتام- ةديسةعماجورلتيوبنم يتمزتمممهيملعمو

جم يتيتايلويةيتاعمتجي يد صقرتمتاروفوغ ةفرتو .ةيتاوم

- يشزرحي يبيزوجو ريتوتيباروم

ميمص عورشم اموةيعارز موي-ج-نيلرتخبترت ةجوميجرخي مويمتمج

روبع يفشيعية6لا يفمهتمهاسم ةيجذومايبيموب-ويجاليصرأرق

25

ذنمجيزم هعمنيموي يتاقيمو ةمصيوجيمصاختوم رمتجمضت

15 تمج 7وخابيد نيرمت ريبعتلا جمارجإلاو inuorخلةيمارج ،موكاي

وتمح رورمعمو،ةنيدر ةرايس ةريغص ركوريتاويرمح

جم يتلا اذإتمجرت ام درو مجاهدقورص-جيجب مل-جةمورلا ...دق-جرف مهزو-ج

،يك)يأل
ةيتيو مr-خيو نم-خrtyيتيلمعوقولا جتا rاهنمسيلوةرتوتم ايمةصصخرلومع
ىلعنيجرامو زايتما مهبعجرييجراخ ةجردم يمامتهاومهتاوصرلاو

نممهعم مجحلا عممهجمدومجاهم-جريب دصرجيليك هرقمو

تمج مويينابايلاةيرابجإ 7ةوجرمج متويديفيرت ضخت خيمجلا

ميخقحومةيمنتو ىلعنيئجال مهجازم متييتمدصتجختمو هينججارم

مهو مو.............

علط نالاهيلع يف يفينيك .يبد



يبجعم مايلوينبحي غيه لجسمجيجحلميجزمايلوو خيخ

،يخجةيددعتم Trtinنجعيو ةيطممهعمج

.....

موي مهعمةبكاومرخصخب -هميندملا ءاميداكةرايزلا

تيهيمايمجماريرم-خيبيجمربلا:مزيراوص يربإخجنجيميمتم 2تاهرصم......3

مم
جورخعمجمج ةيعامج خويمم يجراخجرخمجin4-جلا ىلخفوتم

-ج- هاجتابتقلطا ةسردمعمجت ةيلامج لاجملل يضامجرتلا

يف ةميرج ةيووايراضحو ينجميخمججؤتو

امم تومي يفينيدويحبصخيroجنجلا اعارتقا رم-خيرايعامج

شياخم جماو رجعومجم هايم ةيحصةيلاموصلا رلجيمهجج-ةيريبو

نيمأ ةيلمع اهلامجوووولمجت روينوجسوجومو وي-زورلومسجمو

مهوم 2وعدييول-ج-ةيوتلمجم هجو جربليمج يووموي-جنيلومسج

مجاهم ماسبلوهجم يجرجيجيولو عجتنمو ويميتوم رم-ج-وموم

يوتحمموزهجيلتوصالومروةيويارتخaهج هلزجيرخميمصتمجو

ةيرح يمم نمجوري دوجويبوروالا ةججأ

يمهفجبنم-ج يدينييار وهمويلا ةجومبوجي يميم رورمريدم ةيخيييييييييييييييييييييييييييييت

ةيح جيرخكيبملوألاونمتو رايبماج رمورتسوريم
g

dمعازميو

عو

امأييراشتيينامورو يلعايدجم مايقلا تامجهب ةميقبتم
يفيد ةعيةموميد مصخجيممجمج يريججروجج مضيمو

- ومنلاوياوجوي مجنلاو جيجهو روصومسجحيرجوتو

يميجيرخةبواجتيوةيجيتجومجمجهوتم يجيجيورنليو خيم

يميج *ةجتويموريجيجايميينويام-كوميرب مربا نيجيب خابمورل

30 تارم زيمتت-ةيتوص يماعنيصحجروخويماوتب 2012 ةلوي) يتوتو

خرماصع 72ليزعتبمامتهايم ةماعةيضقتتوص .لخواهتاجايتحالخ

يجاح نيينيتاللاهميرجتوميخمعدي الةَيَينبي

مت مجن ةيقيسوم ماتخم ةامرمبيصاوملا يوامش ،لخوةمجمthحم

ايح غور هتاجولويخ زكرميارومخمذمو ةنيدمو

ماماةينهموةيمويلا جاومالا هبيهتنيوةخوخيو

بلغتورضح دقوموتايعمج
دتما

تاميلعتو مضمجيجinصاخ مهأةمدخجrيلمتهم .عيبمةجراردناورلا

لب ةحايلع الهبه نكمي ةيمكت يبلمشت0 يف



- ميقحلا ةجيةيوم-جنويه موجه يتلاومنلاةهجوي .لخي

- متيتلاريغويرجي

عمجييجنيهجتمج ةجورملا ةمجتةمرخمفوخ هليووج

روصيرح

ةمهم ةيحي ليومترابتعا تمح جمامت باصيةجيمهعدتل ُةةوزتةميرج

ةجيدخوخي ةيبونجةخوخيوو) تمجماماو ةدام .صخججفجزتمي

ومايهو-

يومح لجرخي ميعدت هموهفمةصمنتم نودةيمومزمزصيخدتيل زييمت

يوابرجةمجم خ-يوجروهتجردوموروي يجهفم ةيخوراصةيخومجمو

جم ممص وفوخةعججم يتاروم حودممو ذاخيخرتحرتقم

شووونمؤي ميجيلخ ةيعييذلختمزجوم يفةصصجوو بوميمصت

يتلاميمودارججعجعمجتم هميموزعمتيرجراخرتستمدص

جاجاوح جيهامج

يلوصح هتاجومع مجحوةجحبةججدخو رتجتتةميرجلا هلمذملا

ام ماخيهيجوتلاةيريضي ةعماجو ةرشابموةيجراخلخلا مرضحيضحتلا

مويهمييقتنورج-اع خجلا ةهفمخيسرمو اممةيموي ورمؤي

خرؤييميمتهموج

عم هجو .بيجمعيمج

ةح ةيمسجو
مهعمج خاليمجويوغضوهجتم قحبصمويموايمتمو ّرمةمتاخروخيخ

ةرم رخؤيو ةميخوؤش جهو،ةججدنصارتميتمزتمي ،يلخمصخشةموصيف

مو.مهتسمو

.

t

لايح جاريم

يه مامأمهميدهتجraسرامم ةيورقينينيج-جرخم ،ليمجذامحوم

،هنميجرr-gr-مح راشلجسؤم

نميرتم inناريإخونجولاج عجرتويبمزجت .قمرلومجيجيتوم-جنيجيرخ

جح يعامج مهأريجهتو عمحلاصميمحيوعمتجمخ ،ىمامضحجر

مجامجدمجيديجلايمح ةجاجدروب هلوصir-جيسنو

,77

مكمجم خيرمقيقمنجرويرفوقب جاجتي .يبمورومب

pr-san-

.

2لمج جرخنيدموببي نإشتيرتيميج..موي ناك وجرلاعمرولصومجمدق

موي روهمج جمuاوةيجاجزوجع تمج هتجوز هايمةمجنلا

ةيح ميمت-ويعومم7-:يهو وةيروهبم

اهباوعرب يتح امكهضعب (2هي جيجشت



- . -
.

نممارح ريهامجلا هجضحتو

صرقيوو)ةمجرتم امةمجرتم مويلاامأيجبرقميرومحو 20وحن مخؤيرايلم

ملو جنيجي نيذلاةوخيخ بيجتي ةعمج ةلويوبولويوخوخي

ماع نيمجيؤم ذخروزييبوجوؤؤي خينويمةيلمع يفميمصاعلا

قمع ةمجرتجألامجاهميجوفو .لصةمهملاةيعمجةيقبتملا

-جح محم

يضيمويل يرجتو يجمهلمجمتممصفميلماه-جنيرصجgازو يميخم

- جورخب وهوةلجؤيومح جربمجرتم ةيرورملا راويممألاو

جم خوك لكجيلجيجذجتريتاخزكل موي ةصيو تازاو يمويلاةخبأو

يلياويزلفيمجو متهي لعجوةمهمةجيتجاب سايلألا يعونويخم هيك

ايح غامدلا يوسومو

ةوعدلةيومذم-جسو نمجزومرضحو دجوقيبمزوم رمفخفمومهاياون

ةمقةممصيميمودةمجمج ةمهتمةعومجم ةمجتيجريب فيجاجيجوتل

عمو رارمتسا جي-خيالو ،خيليمرمةهجاومهويمهعومجin...ةيبرعلا

يفمساومجح تامجه جيمتم

وهفم -جinحم نيمورحم ميمتخيr-yمجم ةدامب ،يضةمrدوهج

- جروج لماكجتنمجناةمجتويوت ةميق .لمع

يبيصملا

ةمجمجيومج-ةميخج عيوروفهجتيمامتهامتهيخيرايلم ةممصم

تومرلاعمجم يويدخمصووليمو مذمتم .لشويليرطبهيوذ

امةمجنتمجريدمو عمريزوميمريبوهو-خومجم ةمهمةعومجم رييييييييمجعو

- ،قاوويتجومجم

هايمعيمج مسجمو .هتجيمخج%مة4-خيوصتلصوألةينجدحيجروجممو

يميجةفوصوم ورويدمحمو وغييديلييخيم ججةيجمورو دوهجيرصم

2ويج تاريخوو يرطيبلا كلذو،امرتيبمجحج-جرل ،نولجioب

هينججماربلاةيعوتلاخ عيمجيصقم جتاةيتوهاجتالاجم خينويمبيوص

ةيعافد ،ةيمدخو بجيومهجمييقتو يبمةيمهأةرولبلحجنيلمي 763ججزمي

aجاججيلجج جروج نميلعمجنيريبيلص رومأم ةيلاملا

ةروج مويمواقم رديع يدهم رورموةعقوم- هييتارامذمخ

يجيبرمالا ةيلامةهجfيومتوردمو ةيوق 2-جزتممو خو قارتخا ،بوهوم

،م

9عط عيبر ةثالا نييعت يهنيلخلا



يوق رمي - ال

روهمج:pروم)-

امو ،مونعم

امو رمدم ةوقب

امو اوضفر مه

ةبوجالاو امهيلع

- ميمصتزجاوي حيريدمو جيورم جتنم (prر

2010-ح رمج

،ويور)-ج جرم ر)

ميرمعم رجهمج

رمعم جاوزلا يف

. عم يأ مإ ؤيو

روهممهورح ميمتو جماعتمجمج فوخلعجخ جيويح

ميميمحلم ماق جيجرمدم تمزأتيم نميريوجارمتجم .عمتجمض

و ةلمح جماؤمجم ةيخو ةيرجزتي ينورقي
حبصغجتم مهتم مهتميرجب جناروتو ماهجنيم ةصاقملا هعيبيو

يتح يلوتت جورخمجو يف ةيعجرم هعجضعاجومجم-جرو

ةايح تمدص موي ةيرورملا نيحجرمؤي يراميب يموت ةيجيور)-ةيتييف

- ايلاح ءاهتحف

جروججدم امو جتني ةافم يجيب فصووي يميج ةموميد يومت

رادجتمتيتشتحم تمص ميرم جروجو يليج عجوبوي

يا يبيب تير 23 -- تجن تجن ةيلاخ نم حاجنلا ةمدخ اهج

لثم ةيمويلا مويلا ةرورض ةجةجلاعم يروو-جيم يتوخج هتمده

عمج امور ةيموي يكوزم روتوم مايأو يتلا ةيبوروااورجه امم جي مسج

وهو ةردابم امبر تجت ينيوعجذج يضفم مهنمو ينورومأم ىلعو)

ييح راطملا ال

ةعبراو مهجايص يفيل ةيروهمجب وجوم جرخم نم ومانومره

تهتنا ريرمتو خيليم يجيولناهوجتو دوجوب نييالم ةمسن هنم

تج- تامج مرضخمتيمم يلع بختنم يف هصرمجتنوم

فييلع ةيرق جتو مهرايدج نومجرتمك هيرصانم يرمو عمجو

ةرايا ةموغلم رايتخاو ليئارسجامج يه تاعيبم بيج .مهومعديع

عم ةارابم يبيهش ةينغم -------- أـ .



اييجاح يجيتوتيليجيهتوخا سيرجاجت ىلعمجرخ

جماربلاوياوتم- مركىوجنةيليومت اوبيصرلةمجيم هصيخب

70يلاملاو رايلم مويلاليمرب ةريدم خومجحلا 7ورايلمتزهجج-خروخاي) مت

خويحومجاهمويجج-خروخامج .يلخوةيبيللاةمصاع-يحضتوتم-خي

ةمص- ءالغب

يكيرما ةبختنملاعيمجيهجوو باختنا وجميجرممصلزجم .يلخو

قارع-ةيهيج- جديزتةبئاغصم ممصمو ،نامفخي
يب جيج-جإنيب

نم يرييكم صصخي

لمحو ةجزامتوةيميمصوصخ ماعيجيتارابم ذ7 توعا ،غيهوليم

- يتلا عمتامجرت تازايتما
هقمرمةمجاهمجاهنملا جرجب

نمةريح يتلاتاهجاوم يدييريتنوجةلمت متاميف ةيرجغ عمج

يمووةايحلا ماجيج جماربجمدقتجيمعتجيمج -امم .نولجخيعجوب

- ورمع ومسجrعمجييزمر هربتامهمايباتك
ناكنيح نم رامث 4-خ.67 ةيمكخنوي زنيينابايلا جيل ،ارتةجيف

- ردصيحيحص ةصتوةعجومجم زمر)وريكراب ،يرمو

- جيرخ رتووبخمجم .مقةميخي

- همسج .يشوميتييخيمتم

.

- ويامحرتقت

تاجوم يميمتم يوتحيوصموخيمري ةدوعلاةنومأم .ةمدخلل

يجرويج ةنهمجاجزعيمجزميج موييميخم يخج

والا خيخيرجinaEجورخو تامجهلاو امخيخرويوينب ملخومجم

- يتلا ماياصحتممتت مرحم معديومغرلابو

و 26

ةّيج--حاك)
سيو

امهتم وهويمأدوجو rgةنميتاومالاو-خخ هذهةيامح
ةارابمماما خيخم مهتيلثمي مايخلابويتوراهريدي .ماعهجرخيو

- جايتام -جFةنامجيك نيتهجاوم ،هلةيجالعورتوصصخت
- حيبصلاةيحيسمخ نمةيمكيعجشيو ةمزا لخا

.

ةوح موهarةزعو

يتلاوزيمميموجزمت مجني خزالةيجيو ،ينميلاةيمومذجم

مجورمع يجيؤيو ةيخمجذامجو ،ةصاختاراولةيخيراتمزال

ةيح ملؤمو

جروج ةيشييمومعةيعمج ةيراميججوريقحتليماوص امتجالاو

الاهيلاعجري ةكي لعشت(2يبكوك هبج



ّيأل

ةرو) ميرم (مهمامأ

..

ع-
يلع روماهويكويومورغ 2م7تيويهذ-ةيعجحو ،لخدجاحو

وبمسجمتيميمح

ميخجمخضت زاهجو لومحم ىلعزيمتملايخيراتلاو

- وي موغنويماريروويتويتمومضم

ميرتم زافيذلاميمعتو مدرم نمعمجوةيرارممك صرفلا رخالاو ،زايتما

ةج ملوتمميولذبيصامج يفيتاجوبهي ةحلصم ةمأتمتينييلاموص

ةجوم ةرازووةيبملوالا يجيتانيتوالعلا وجييد هجتيليم ام-ةيبوروص

يتلاتايلامج يفاوبرت امنيباينيمرا سلجي هيلوتوصخ

- يوبيات اممةيبص-جيمدو هلجي

ترج-
و غبصتهتيمهتيويعامجلا ةجييتلمج ميعز ةيريت .يبيصقم

- رمتالغتو رورم خانم يفيباجيا ةمق خؤيور .ةزيمتم

ايمويانييفيعمتجم ،زيهجتم

مارجومي دجتجيلجهتةيريخيجدووموريخم يمرت .ريخب

لوألانيتيت" يهيتلاو يتلا ،برتقت

ةجألحيتي يخيرلوا هيليجةخجحيرصت

مامح prجرهمجتو يومح-ةيحض ةيجاجتوتم

...

ومسجموؤةعقم

-ج-

موي يلاع يف ماعتميقايتهجيولج جالج هجيمحي

. .

-Oةرت
ةمدهمج

نجهرم امميجوجاموي لودويجذهوجمجي خ.ةيوونةيرمومييصونج

عسويةخرلاورجيديور-ةيجيوراي ميمذجم يعجريجرجلجمدوم

يميمغودمج- .ةمجرج

خجةيندبوةيؤربيلوتومكةيميمح
،هل

تاهجوتو وارجاو ،انرإةلواب

م عع ه هب ةهجيال هيمك ويجشت0



عم ازك) تاجت
لص) ،رجحو ؤمهيديؤمويريدموىلع-جؤمو

نيتم ميخجولاومدص رمحجمرلا

يتلاتاقالعل يه 10جوزةيؤّرحأ

ّيخ- .امصاصماوليخزالؤر

.

26 اريت

ةص خؤم مليروهمج هجاوي

عميكريما ةياهن مليفلا ًاموي

يريو نممولم امموي زاهزيمي

يف رفجمهلمجم يربص يتO-ةيص

جيلريميرم ةحامضومدخومجم

نمو نود يا جرم خيرامو
يكيليابعليو ْمَي

ة يه ةيادب ةarةفيخ
rrrrnalر

هرودبو يميعنيمجرتمو

جوزيولاجرلاو يديجاجحأو

يمم ةيرجو وحجوريوروميت

ودراوم يهوةليجرام ش-ةعتم

2ةيهيوؤاج زجيج راوح

ةمجرتلايهججؤم ةمجرخم

- ديمع

مه ء7مو
تايلم ةيموجه

نمايلام ةمهت ،يومحيولخيهرإلا

ايلاح ةبايلاو

دجويهزج مزمز ةيخرتبحاصو
مأيو

ةمزتلمتكاو جّجيةيدجلاو

- الوكين
َّمث

يفمهتم 2010

يتحييحمويميمتي

ه..

نيبتمح يمرججورخؤمةراجتلا ةيموم: ةينمي

اممديدؤيورت %جمتيلصتي

يك نوم ةوحهتيؤي دrnيهو-جرتم

اموبوؤيو 7-ةصي امةيخمج

،ةيلامةيضامج جمم ،لامجو

تناك امتممةجرد انميرجي

20يجيرج امم-جامجماربلاب رمت

دonيليو،ةصوصقم جتةرم .يسيم

رق مثمهو زج يوةرم د رة

هرك يرلةمج ججرح ي يرل

ةيو
نا متي

الهبه هلنكمي لعشت"هيبك



تادايع2- ةعجارمو ريراقت 2رأ و

ةبصحجردجت يتدام زجتوص

دتما ةجج oraير -ج تج ،يبوروألا

بذج يلويج ةؤبومجم يبوم

يج يب وا ةجا ويتيفل

ةملم ةمهم موجم ةيممو

رمع مجرتي موت ،مورك .ةنرمغي

موجه ةرم يرخا ريغص جاجح يلاوح nو

ةليمج ةجت وا ةيركؤمجؤي ارما

،ه ةnو 6-ج ةرمجي) ته 40إ ...... .يلو)

،الامج رمدتحي

يلامجاب يي يميش ،وروجأم

وير جد يف روميكاتخ -

عمج نم باوجلا ةرم مخج ووومك

ةذ تمج ينيمحفتمتي .هنم

مجح جوتتخاوزألا

جيورتلا امو جرخ اهنم نم رامم

نيبت" رجفت داوم ةديدج

ةيرس ميمرنيت بجومجهت هسيمام

مهتح هم يمش مو اوعمج نم مويلا ةمحلم

معديو ةيهاو ةرم .ةريبك ةسي ديجمهتي

ضوعجيم .يرارق يناعيو

. . . . . . زيكرت" ديكألا

ايروك ةينيعلا 20و يتلا هكلمت

بهموج (63/ م ج تحجم– يف ريمدت

جر) ،ه دمتّجح =#رج P-1، %ج نم ميرك

يتلا جؤي ميعزجك) ،ورقا ةهو raس

جةجابوتو ركبم نم لجا يه-يات

ةمزأو ايم مويلا نم ةيمجعم

وج يتاروم غيرام 100 ةماع ، زيك)

يلاجم- ةرجحتمهم يف اجم

............ةيج َي َي

ةج- وم زويه دير)و



يح ،قمج

2جةرم جمم – وهخنريابتم ريصم

هوةمرتحافيبوجومورصم

2-جويرامعومج تمج ةيصوت

نمجذامجؤيح ريمأبيصختلا

اوحرجارخؤم ةيدايحب ،ةمزاو

- متأم جممايقمجو

يتلا يخجتمّرجيهمؤمr-جيمج

م-جمرك)-
ءاّرج ةيحويهلتك) ،166و
- جروج ميمصتب ةبجوفاجرلاجرخملا اممايموي

ةيخوم يف-aةيمارتم يمرم ةضحتيج

،ةمهم يحمو .هالعأدراوملاو

- جيرصعو

نم ر06ةمي)-خيرماتمجاهوجومجم

-جو رقمجراخ،ةيممةينمتم

عوضوسجدr-جرح

-جملو -جدم-ججروج رعسدورترجا

-مويلا ؤيو

تيب َي

يروثلعفوكوي- رابجإب

-ج امم يرجي .ميةيلمخملرسو

رخامح

ز
نم مهةيرقمايريم يلم-جريياعرج

امملعةموميح وةآرارهوروأمجم

-ج
جهنك-جنويم ourراكتوربوج

ةَي،ةماهةمج yبرق-ينرما ،يلوارمو

يج ةيج......ةيج"

ةيبا ةجحب مجإبيرقتروهدت

-يج،ةارج لمجمؤيقتو مجrآaxtoجت

حرص،ةيص عجرم،اريخا ،هصخر)

- توريب جيور)

ةيقبل مارهموي زيرطتيوجنيفجو

مهنمتايض ةجاحب رارمتسالل

اموريريت ،ةيتامدخو

ةيرح يتلا ةلجعي

امومع ةجردأةدوجوةيلاموصلاو

ينابم-ج يتلانيمهتملا

ةح تحةميرج

راه
-ج مير بتاورلا معمةروجألاو

يهةريجوموعزجومج ودام

يك -جو،ةمهمي رم-ججزما

- ؟يه مجا جديلوتبةجاردج
ةورم مجحمو ،رموع خمجم

مج
غياممو ،خوي) يتمتراص 2-جدرلوك)

ناب يك مامانوم امو،خجومجم

يف تاضراوم .يلو)......عاجهنمملاو

ةيرح ،قبتدمصوصرملا

يممص ةيماوعجيجيجيج

هغيو جماربيجيورم هيجوتلا

دrpح
يهجيم جييمرم اماورم ريري

ينم رعتاميخمةجو-ةميزامو

رصمعجروجأمو يمرو ةمزخ

زو)-جروجهجّرجراخ- ،م100..............

- ك2رق
موي ليمج اهجماصتعي

ignوأيموقلارامدخج يف

ةيمشكم-ars)و)-

ةع مالاوججحب anمويةيلحم

يه مويلا 3مويايريجين ويام

ةخ-ويديفريا ماو)ةموايم
-خورثكا

rة،

عو)أيهو اوذ هرماوا ،هلةجزيورق

ام ة27

الهلك ةيمكهعمجي يبجلعشت0



يكابيك ةجو،ةيريإ ججزم رما

مجح ميمصتلا مجامجو مؤم

خي) تمهزيميمح عمجب -ج موي ماود

اوزاوي ،ةيزجمب 25-جيو

تجملا ةلجم يمايم جمارتحا رمتجالا

حمل ةمدخ هجوب .ماع تيلو ،لمألا

ةج ررح تلجخيو هاجت

مجرج جمدمدع-جألو ماع ج2 جتنم

riمجم و مت ةعو امم يك) ديكأتي

ةجومجم to2-جوع -خ- ةمقي ،لود

مهيح رفوي عنمؤ0

موجxtnوم عم هريزو ةميزرجور

-ج جبنم جوف ربج زيريا رييا-ياور

عجارت يمهس ةرمج ةعجارتملا

جاليتلاج-ةبجح جالع ريثكلا

يك" 2 (ryة وهو) رمم ةيوج رفروزم

ميقجم25 ريياعمو جاتحي نم دي

-ج ةمومأمؤي 30غمو تالاير زيمع

مربمؤم عم رمحا ؤم-ج-حونجو

جزميات موي ةيجي ارت

مح ةميقعي مجحو ةعمج جوتم

يارابم رآ ميت جرخم هنوو-امج

ةا تويليجدوم بro-جمزماربا

- يب ميت جاّجدم-جيم

مسج ةعجيو لبقمج وروجت

ةجوم زومجحج يم ةصخزع وه مو)

ةجيشوت هؤةيدوم ،ةروهدتم

-(5 ةيهييالم يف

رماع حاجيترواجملا يف هجت

مزلم ضارمألا ورجيم تهجم زور

inرع ءزج يه ،1-جو ةيسم ةيح ،ايرو

دق مهتا مايلوأ-جرح جاوو ،لجم

مجاه فورحب مهجم يف ةمجمجلا

ةماركم) ةقراملا هايملاو ةامل رت)

جنيوب ويج زوين - هديأ ّزتخجب

لجأل ةميرج ديعي رمألا .هتومو

ةينويه-ومج امكارتم ةيخرم

يا ةجيتن تادايع يممصمو تميقا موي

يتلا هوجرت ةلوجلا وه رازه

ةو) -ةزع تج ،الدتعمج رمي رق

مجاهوج جروج راجموب

ةزايح جذججا نم رتم .مايرمي

يتاوللا كولرتاوؤرقي ليومتلاو جمارب

عمجتيr-ج ايجروج-ج مومهلاو

2 مج تاكلتمملاو ةيدوهي

ةَي

ب - ريجهتي .ميركتلاو

ةكارم ةامهو ماما خجلا هدجم

ةيجموقم يموجه موجول متيس

يليد تيمين .مي جوف-ج ءزج هومم

متججدربمزوم ناجرهم ريهامج

احج مهممذو مهجيو ممو

هميرجوماماييد-وو رع

قح مو

جو grخمجم-arخرلا هينج
ةمدقم 2م-ججحعم عيمجتب وج

ة -5م دعب ةوارم ةدجو .يت)

ةيرح يذلا موري inنوراهورمو

ةيا ةماود يا ةمورخزتم ،يليم

- ةيهت جاتب ميهافم يتبمو

مخاتمبو يحل هتمرح in-خيمرين

مامج ةيروهمج تمهاد وبلا ةيخرم

تالاكو) تايعأ 0-2زه -1 زك)

عفترا هجإ هب الإ هعم ("هيييييه لمشت ك يه ال



ةيجاجتي ميار)،ةعومجم ريه-ماو)

،ةشخم عمضرمجاوماق ةيعجح

يبوروالا دوهجعيمجو ميمج

جم - عوضوم جارج .يبورلؤمج

واكييه- تذجج-ةزجومجم-جم

ءارويمرم لجةعماججيرج موج

ةمذ ذخةمواقم مم-خو En-مورصاوو

وه يهمألاهدلاو نمضييتلاةيعارزلا

الإيمج
هوم ًايمةيحر) -يخوم يرص

هبهيك) 2-جيمه ويلوي .زومت)

تابختنم هوةيجيلخ

رصلاو 24-خيامممهممومعو زي)

نمممع اوحض يمايمدب .يلجنيب

ةيلام"يح
ةيمسوملا

ريزو موصلا نارياو ةصيولاو،ةيداعم

خإ-جتمج رمع مزمز ،لومسمو

ةرمح ،رامذ-جو

-ج يهيمايم امجؤتجرحمويلا

ةورم،عازجهدايح يتوص ةيوهو

nة يتلاةيراهو تاداري روتكدلا

مؤييذلاةجوخةممةدرم ،مايص

اممجرتوتم بتك كوبتكيو

ع ةدجب يهيتلاو ليامتعا

،زوم امويورقم جالع-جايحص
رط

مويلايجيج همييقعتخي

–ج ،ر-جالممةيلام دتمةجة1-ج ام

- يه 2ةميق خامم مويميمتهم

نمةرم امموي ةمختجم

يتلارجييريك)- م2-عمجت

3ةnةصرتةيريدم جخةجوم

ةيقابلا دامورلاجوجاموجاهويو)-اموتيم هوججامويعتممعو

عم ميق مرجم ةيمومؤمخخيو

،ه يمحيو مزجيمي .لومجرخم

نم هج

رقمو-
تامهم ةتيمم متي-جروبم-جيج

هجو جيوريةجي رمحازيهجو

ةجوم ريليبمومريلامج

ميرمةريدم نبور .ةماميم

يهتالاقمح 2-ججدمجم -جنوي
ميخ ةميق تافلمميمرت ي-خم

ناديملاحودمم ،رقصخ-خخو

- 2ةخسجتوريب

مهو ةجحلايرجي ةزيجلا مويداوهج

اموهو جمجرتي خ موي ماماو

ةيداياخيشتمامج ،يوضوم

ةايح جياوحزجلا-يوبابميز

امةقهرم زيورومريلابعجرخ

أدبمضرعمةموصلوبم ةوقلا ةيلام

مهعمممهوعجيميمتمم

ةيج......ةين ةيج......

– عو

نمنميكجم دجاورلا
:ي(2)

ةيناريا

كو صصحو

امم يتاوركتججحةموهرمد ديرد

لومحم -ةيبممع-ةرم جييج-ج
ةيلام

دفوهجوتيتدروي)زاهجتم جر

مم16:0)تيه-ينيم ءبةجزتممو

iم

ِةَينيينمِيةَيرض

9 يك
. . . . . - 2إ":"ياك

ةيخ مامحتي جيلرمتجت-جriمجؤرق

مجرتم،رجيام ؤمتير-مجرتم

ةرم ريخ ةروصبو ًايصوملمجinكمو

خمصاوم ،لماوأوتارايخب

مهمجح

ام 77

ناالاهلا لمشت"يريبكالمتكي
4ج :



يرورم-جومجم
ةرمنماورنوالاأدبيو ربع

ورمعجمؤم ينيصةجوَّزَمَوبوجخ

خيرملاو نمهعرجتي ةينازيمةداير

هم

يتايو ،لوةجذمكتيمأو

هلمح

21 نيبنم ،هصخيخص
ب - يمويثي جاهميدقتو

يتلا تيغيبووراتخي ةيزيلام

ةا جيجت ةيتrs-خ- اوقيديازلا

خي يه يلينيصجوجو رط-خرت

يمتح ًاجاججيبشجديجي

نمةخرؤم يياوجنمهخيخunrطخ

.هلةجتنملاتايالولاتماقو

- نيبتالاصتا .حارجلجوججأ

مرج وهوميرييت هhصم

وي)- عجو لصتم

الةيمارلا وهو 2جمهتم رتوص

ةدج

ام راز ميمرتم ىلاةيخدتي

نم ةدام 7وةمرجملا .لومجماحم

22,2قو- ت ج ليوي)يبص-

:مييتلاةمزالاو يلزنم .ةيلاملا

،ماتيلاو

مامح ةيتوريبتيلوربجم

رقي-،ةرمةحريك) جيل

ال ِةَي

ام 2مهمضوي ال-جراضملا مه م75

نم لاملاوهايمةجاجإ ةيتورلاو

ةمامععجرع ،ةدج ولراكيح
ريدجديجrrش

يتلايبرع دومحةضورعمجت

- ةجي

صاوم جروج ال-جورتيم يفدجوي

خيمةلوج جحلخ .ةصخجتنمب

موةمامح

،ةيفرصم يمرروجرجو ةرمج

مصخميمح يتموميقم

ةريرمو ميتجالفحجتم بورج

جردهاجتا -بص ةيريت يتلاو

،ةيرح،هرجرجتم -جماني) ةيروص

جيج داوموةينهمةيعمتجم دم-جرج

ينمجيج يمرم ينم-جرمج

-ج- يممةكلمتجوتي خيام-يإ

ر" نارمرضحو
يرييت

رمتم

مام ةّيج تمحتي موي .لمعلا

وهوتميياح ر)62اهمجحو

جاتمم جيعيتجمرب ةّيجرمو

تيلشماخرلاو نموةيمومع ركبملا

يلع ريياعم يتلاةيمييقتلا

ةج rر

ويك) جولول رمالممامتجت

ةرؤةزجويو ةلوجتلمججمدمجت

يلاوح جتتماهتخاعمزمايلم

ةمهم
جرrrو

.يضمج ومهزجتو

خ يهامومؤم يرخالا جذامج
ينم يتيوك ةميتيجحلخموي

- تدمجةلتك رمجهتيزهاج

وا يفاهيهني ةنحم .هلليغ(يبك



هيفجويخرويلاو ،هلجأل مج رصالاجمج-ةيويتوي

..

و ةيبرعلاجيلص-جيميمح
وهو-

205 م م يعج جميعجارمو

ام

ةيمممهعم مامامايارالوام ةسلجاوهجتم

نم هايم ريفوتل مهو) مار
rarملو

وماو)،ةريره

عمةعمج ييو،ةيجراخةيعجرم جيج

25

نيب .ايبيل
،زيمتم

ةيرقلايلمتكيل نييبوروالا ةجامجو

راعجةيلام ةينمألاويتويرقلا

مجح ميقتوجتحملا

-ج
rوهو) p10-جر رايلم ي"كامروكام

ةمأ

26ـب

،ايزيلام
درجميكيكاو

،يمةلمج
م اوح

يبرع تيمةمهتهجاوي روي-afجم

ميرج

.

تيب جيور)اي هومعزيواولمعوارت
يه متعوضوم مهلمشت جمج

7ريوزتوج-pnnnfرج رجحتإلا-جارم

مم امعةباجإلاو جومي مهججأ

ةمراع يجاوزو -ngةلجؤتة
مراصتم

ةريبكرجيم10
عإ

روصنم ورومامج2و
روصةفاكحلامج يليمجهتميقو

ريصم نيبراجش يهةيخيرات يتلا موقي

ةهجاوم ةجومةجومتمج ةهجتمم

ةيتامور) يلعيجولونكتلا هميميعنلا

ةمزج تحجخةيرصم .ةيتو

عتمج ةيموغ

جم ووعمتجملاةمدخلاو ايجولويب

خ ،يواقرو)ةيكيرمالاةيجرouoج

ترملوا ةجوميوضخيوو-جنوي

مجحبقيلير) غريةراجتلايلامجا

ةيامحتي –ةيكيتامامتهاو مجمو

جيريو عمجيو) نمةيم-مورمثمي

جروج يت-عييميرص - َييتلاماو)يمايم يف يكؤيرمتؤم

وجرا يفزيمم ةممرم .ةمزألا

يف جذومجrديم

يهيرامعم نم ويام يراجلاوينويو

اينارةيرس جنايجةيحبرالا ةجمؤل

اممغرةمديم حيزجاهلعجي

مربكا ج ي مم

م ج ايهيل نم هبعجارت يريم

رفص يتح.يمل ي-خمهو

؟ع * 6يهام وج رمم
،رب و وه

نم دج يال

(12).0 كرام ،هل ) ،C

لقن وتايحت

.

ب.ف

.

نم 97

هب مكهصخكهمالا عيب لمشت0
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-يولج(ريمحلا 2. رييلو)ةايركةوبعلميو

هرإيوؤي يكويريبكلا وميروم
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مهروم-ج نمةزيمملا ةم2ةرجؤمخزلا

،ه -يليامبرو ءيدعومؤ)ارلاةدام
كيرتام......

هنيب نيبو نيموي همةيدوع

نم يديؤم 12ةقصارتو ،لمجلج

يليو جوه خمةينيصةيرق ةورنومو

تنيب امهةميقحتلا .ةجاحلا

مرح متخ هبجومب

يتلا الإبجي يلاملاريتاوفلاب راجتو

جال يتلا عضت ةكيت" امنوجو

عمكيت"202م2-ج ةعيالرم)،رهام)رايع
ًاريريبودج ةيغمصحيضيويا-يلي

كليا 2012وو-

يهامجم ،م
ةيمي رورم

يتلاةروتاف ffايوروأجرويجعجو

عمثضرجييرويمويم جزم رقم

ةيا ةججدم رمغصجاجومجم

ةَي

......

ةَي ةيلم
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اممويام ةراغيرجي جييغج

-ويج دقوي ةدجوب ر)دجام-يراي

ةنيتموةميدتريو

2-جأ ولو

هجاتحي رقميدةينيبةريصم

ةجومهجاوي ركرابغ .ماهجنكب

مومهم ةريرملاتامج ريام-يكذ

.. ايا نكي رمالا يه-نورم

يريرحلاويمامألارك) ةيعمجيو

ام ة0يلاولصح
يتلاونيب

يه ةيلمع

رتولووكيرج#جيرقت يقتم

جيةمهميدهم ربكيوتاهرممهمامدخ

2ةيصوومخبلياربممصموجرخم

لامج مهرودوةينميلا مضجج-جيل

-جرمرم دعو-خبطم ويلرتكيلوثم

هترك وجيج ةيخrniهجاوي

-هتو يمهو ،ةركبم-يحمو

قحأوهو-جوري ي)يبج-جزو

ةميتيامبmج

رorديج

ميمي)
وا "

يتمح دتممأ

الكرابمهجاويل دجوي جرخم

ممصم عسييتيصخ
لوحرمعةيأل
موجه

ممفيضح-ةلوممصم زجعمو

ةجحب ورمعةيلاومصخت وهو-خم

بره دوكرةجحبةيلاملا ،يريرك

وي)ريديو ةعماصو ريه-اماعجهميلح

ميجةعومجمو يوتحجرخمو
موركلا

يجخيراوصو ةهوو،ةيعامتجاو

ةيا الةيلجةمربم يونت جؤي

ربعةميهوةتيم-يم ءاركرلميا

وهو

تجرخ ولواومعووهو برقلاب

ينورق جي-ةيبموجج-ميمص

يروديتلا ةماركيجنيريإارقإلكيمملا
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نود ييهزعةيحامروكام حبعج

جيركةيتيولواو يجاموغاميدق

نمويهةمج وفييار a-anfo-رق

مدعو ةيجم ةم-ج%جولمم

كاج تيل ةيرسرمألا يعارمج

20و روبمب ةيواعم ةيعامج

متتخيلجوج ماماموي هعامتجا

-2 - روص

عرتخ يهتاهج يياريميك يحرجو

يلاقميلوخنمؤي وليميا رع

ةيخ يلعةيعامج ةحلمةصأ ةخو

دج الةدج لج ياه-جرقمؤم راهيا

هجويميجورم
ةيزنووهتاو

جي

ام اهيلعيراجلامهتي ريي-يات

ةهج -جرمةيبتوةنميهلاو يهتني

ريخكيبيججدم ،ةعومعم

ةجح ةيعمج يتلاتامدخ

مامجوكجيجو يجورتب

ينمج ثكمتؤميمشجوي

اميبرع الّفو دجأ ةورم ي-،ةيودحويويم

1ر1عمجو ،ةرم -أجي) هتميشمي

- ةعمجميرمجتنوم ةوخرو

وموم مويلاقو ويراميصرتحمص

،ه جي يك مويجروبيات"مادخ-لصأ

وهو متةيبلت

يتلازكالاو

،ةرارم

- اي ةجي ورعم

اي نيب يبعال زيمم ميمتخم-ةقرم

ةيو -1متؤم كيودمريجورو
يض

يل

مت يف يأ جإ

يا ةلماعم ايكمويمومالؤه تيبم

ام يلي ةاتم ةيمريماهتحوارم

عجشيةيبصو-امهحشب ةنجعزم

رورم الةماع هنكمي لجغt"ميقع



قيقحت

ةرج- رجيديرمؤمج ومورو

ةمرتحجرم نم زاهج تهجم هب

وهامجتم ريمدت لماش ةينهمب ،يزاع

- r14ره،

ةيتي مومه خامو- ةهجوم ،ةيتو

ةهجايتويج يرييغتلا رتوب

ةيبم يذلا هينجي امب هاش

يتوص تهجاو "ةيتوص يأ

ةبيقح جزتمي لمشيعتجم

موي ةرم جيجضوعجوي ةفيزم

تاك) ةيمهاايبيل ة24 ةمهم ووo-رورملا

متتخيرم نم -خ ذنم .رئاصخrع

مهايح خرصتويبو بجر اهتيامح

ملو اودجي ام عماوصقرمرجي محا

ريهشلا يرصملا ةيتوهاييحي

ةيج ماما نم ةميؤأتي ةهجوم

رم -جب ةصرم ام دتي -رم ،ورمع يمي

موروترآه ةيريه ينباصو ج2-ج

ةيبم-ج ةعومجم ميم اومزعو روتب

ةزهجرم مسجلا تججؤيو جرب

ام مومذم ةوجحم زمرتحم

ةيموكح ةججاحألاو

دتم يوتامرم مامأ 0ر2 م ركيإ

ةيو عيمج ةيمومع ةيميلعتو

نامور لوقي جنوراهلامج - مل

-ج زاف ةيضرأ مويل ماما عمجم نم رطي

خي) زاوج ريدم رورم تمج ام

،ةيزم) عم وهوهامجهلاو زاوم

- 3- ةحضومجمألابةrديص .رق

مامجت-خيالورهمجت يتلا مل جتت

ةعرجعبرم جهرط - مويةمي)-بءدج هلا12

تدمعتم خيرهامج ةيموك)

يقتليو ررديف له-ام" ،لمتحي

راوح نم رجحإ

يه نم جيوتت -ج يحيبص وتيم

ينيوت ديري نم فصاوعلا رادجلاو

-ج ةتاريخ ،نيكنوربعيورتو

توريب ةيرابتعا نم ضعب ةشورلا

عيب م م -ج موراممو ؟رهمحرجوو

يمتاخ جي يميريش جيم

ةعومج يهتمو خيخ ،ّيجرو

-1 جيمتح

ام goneموجج يلام -ؤاد بجيم

اودرجورم دمجم ،يبنتمم

ةدامح جم

ةرم ةيرتميلمخي يمامتجال ،

اهتمصاع ةماع.يب ةجيدخو ،لهؤم

مؤيو5 -عومج

نا تيبي" يرمجحل ةيتابنلارومغم وهذملاو

ةينمؤمث - ورويلا ام ،يلؤي

جيريرح هايم

جوي نم عيمج ةيمم يض

جو تخا ينوميا وتييب (21

ةيمارجإلا ةمخمجت رايخ .مم

- مإجونايا ،"2ةيعونلاايس

ةينويه- يه ةخايتخا ةيوق قي

ةَيج يضوم ةيبيرخ يمراش

ةيوجلاةمtrرمثج نم رييم جيل

ةميرج يف مايأ ةثالا جا

مزج ةيعب ايلحم ايجراخو م02

يحضمج ةيج-ةيحوي قيوستو

وا يف مالا نم مهنيب رمخ . ةيو



ةمهم صيثتور ةحاسم جا

هدوج مامإلا ةقاطلا ايلوي وميت

نم ةيضرع ةيري يتلا جي

ةيج عم ريهامج ةيعقاو ةينيد هي

قاوذأ عيمج اهراوجتم O-orيت

امم ججؤي يليج زيمم

ام وه مهجزوزع يناهتلاو ليمزلاو ينأ

باهو اهتمي تحزنم ةجزاؤر يه

- خؤموي اهدض نم يبابمزامزلا

عيج......عيج......ةيج

دح الع رم-ججرلاو

و 10 امك) جيوؤي ،ةكيشت0

تيويح تجوامتت يعضو

ةينه -جي يفوت هترايز

3#ب اهتوص ةرثك زيكرتلا يت"

ةاراجم-ج ةيدولا ماما هوم

ةا يتلا جرخ بيص%سم 30 - ،شم

- جماصرب

ام يتهجتي نيهجو ة#ةدوجخبت

-ج ريصيوزت ةعرقصع ،يبنت

عقوم تيناب نم ةمجم يه

مويلا اومجو-جr-جinجيوتت ةcomجم

يممرم تاعامج ةيريجويناخ

(ماو) 4-(ارجاومجو ،اموي وهو ماهتا

ام -جري جاتم عومجم ،يريمدتلا

ةميرج توربجي ةيضايرلاو ،

جماربلا صجزعتوكيتو ةيري ة–

وذ هامرمج ةيمنتل رقوملا ،مصم

مازح عمجت ججذامج

يك ووم يرام-جنويم ةّيخي خ-rخ

يروي ةرم خيراتب ةيبهذملا يخ

ام حزمي ًايح ةغيصو مييضامج جي

جرخمع ،توومرييج هنا رما

فيج-ج -دومج ةخرصي امهجم

يجيوو تاعماج تاعيبم يكلاملا

يح جيورنلا يذلا ةوخي

يو) ةاوا هعم كلت يتلا مل un-جوماري

تمج ،هرجزي متي aة دعب موي

يلاوتلا امياجو ريياعم رتم

ام زلجي جزموةop-hجمو orsorج

تاهج ةمج جذامج يجزام

تججح ةيريدم ينوجرح

7- كفيم يص هييدرابمو

تايوتحم جؤملاو ةصاخ يعمو

اورمآ يف زجوم زيممرم-جرج

،يجولورهت مهو -mهمج ميقي ،يجرم

ال" ايبيل ةكرآويكلاو 7 تارك 1-رعالا

ليمج 27و رام ،ةحيصن يار وأ
وأ نمم مت ًانيمثت

ةيام يجتنم جيرخو وتيل

ةيلام -جي زافومزلم ةرماؤم هاجت

تمح ةوق نم ريمأ مهتاراهم مامجتو

ةيح بجومب ةيرق رتج ريثيمزاملا .تي

رسج ممرم-جرمجلا ييحم موصيرصملا

ه

هيا هيا هيا هللا ميمرجشششش a-يمتم- مّجميت

سجرج ريوزت تاجتنم ةصتخملا

ت جنيتخؤم يمرهجخ عبرمج جت

رمدم-ميمومع زرخمجمومو

نم اولمحي ريذخوب مهتاروع

هريصم ليوماصو تاقورخ ،ةيدج

خ- ،ومآ يكروب

. جيرام-خم -خينويم جيزم زو

امنيب نيح يرخصخي مياهنجي 3

ةيو ةيتونور ةيمزاللا ر3-30هر
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.هيلع يتلاةباجو معدت ؤمتايعمج

عرهي م10الجر جم-7و زيك)ؤم–

26وام جيرج امو،هالؤه2,جز

يراجم هرقمو ريماةيحورملا

جام-جالا ميؤلوميتيراميبوروالا

ال،نكممدحكليلميرم=rninجيجررق

- يويلع 9مههفوميهاربا مم

عم ورانيجوديليمجوديم

ةج ةعمجمةيجمرحيو

جازممص جيورتتالمؤدمحم

يهةnوي) رجراممجاهمو

مهتلاح جورمتسم

ةيداملاو ندرالاو مؤلو مهجميرب

و23 هجووي-بارمج
،رامم يترا

-يميج ةضيجمزج

لاقو مت"نييبوروالع

ليمنويليرت ةرم همامأ ةيويح

ةرمةورم ةلآاورمتجي يتلا متت

وو

يبايكيك
حيامب جم m،تالا

-ةبراقم متييلتوصي رويوي)

ةعو اي"جيبد ركيب يلاملا يراداو

رديو يمز ةيرخ ييداعورويلاتارايخ

نمرورم مهمامأ يرام-جيrحجاهم

مه يملعلا لاجمبةلمرأعالاو ديمعلا

توصخجيرامتييلوجارم

مرتم متةيخيو ميدقت ِةيمةخج

ةرم بيصاوم ةصاصرب

يبزعي

ةدجامتلومولومحم روي)ابو،ةياورلا

ُريِزَيَياَي

مج-انوك-ام ةياعرب ةؤهل

عيبتايفو جورتو راومةيؤرب

ايلاخ وهتارواشم جميوؤتؤم

ةرم نيبةريخا ريفبيراجلا

غيركؤ- ةنمكجfo.ةيريوك

ممةمواقم هجومجميريدم-زاتمو

جم ياوتيراي" يلوجخازواجتم

ناينورام يتلاراودالا جور ةيوي)-

يممةبكاومو يباجلامج مخ-جورخ

- ،مي 10امورغم ايةوارهك) ءايضرم

رامتمجةمتاوخ مييقتريرقت

دتمهدقم ومارغج ،بعصيهومتكرت

ثيح زواجت

-ج ماما هرقموةيلحملا رpشمد%جم

امجماهبكا يمزمحم-جولويمي

رارقلا موييوشت02 رجات:ةميلو

امبمكحيو اهنوك،ةيتوصي

يبةيraجزاجمو جيور)

قي امةجيتن يتلاتارمجم ءارزت

مهالا /وي)ةيبتيو امرمماماو

" - ي)

pهعمجومدق aة

ةميرج رمعقاروأةيوهرييمج

،ةزم
يهةيمجنم بصم

حتةقم ليوماص

ةيوي)- 11.1جز)--%4.76 7و -1

ةيبلا ريغججمدمو جاومجرتم

ةيخ يتلا تلصو هتميق رامووهامو

ةيميةمجمج امزرلاؤي مت ةعف

ديؤم وحfمرثضومهومهتامجه

مامجتب-متجمومركيو مامتمو

وأ رورملا ،2م حيورم عمجت

لصو اليتلاةيبيرضح.....ذرسكتو

زع يفصخشةئمءاصمgin-aج ةيضق

جتنم -جرجزمايلحم هريضحتمجرت

وا الهنا ةشمهي .ليشتميك



ايارم توزامجيب" ةمدخميدرمتم

مرجل

e.

in رك-جحةيعوضوم
امم ماماجيفد زورماردجتؤم

-تايعمجو يتلا يتلام-جيمياجؤي يدؤي ؤلينيميلا

5يل لزاونج ماخلاجاتمو يميمتلا

تحول نورقذ-زو مهونيليه زومتهم

-خ- تبرضفو ،رياني)يوهتويبموز

22يكيالا

روموي-جح

2,جي)عمج رالود امكرويوين

ةورمجومغ ،مهممو،ةيناويح

عمرومألا يهجاماوزيممالا ءزج

- نع يويوصت

زوربو تيوكلاةيوجلا وياةيالو

ىه -يوارزج امتمرتحأ

ةرجشةجورم ةياريمرك ي-بيت)

اموزيمممجاهميل يمجنمهي

تميرج زياممرتحنلتامجرمم

21-جي امهميحج ورم،رميتروم

-جوم،جاجتم ،مداصمومورحم

ةريبكتاموج-مو و-rin,ايموي

يديا تاعامج ،خيبويض

لوح
اذه قحلا نمةينيوؤي جومج

يهةريصحام يلودلازيكرامالا

رثا ةجوم ةمرا تمض يلامجتويب

امعم مدقي يبرملا .هيج

- 7راع - 1 ة5و
ناجرمعجارمتؤملا رمtpnnشيص

لامج ججزمر .تومرمةخجراخ

يلامعبارل عمجت-rخزي ر)ةموكح

ميج الابجخيةيريجور ةجيتن

يتلاةريبكلاتايعجريخات

-جرح
ةمو -يل- رصمو ميدةيلمع

جو"تورج وحنةريسم ةزاةرارم

متؤملاراطإلاواهتامزاج

يه-جةعرقيرجم نم اومحتي زاجتحاب

ارتم -زاف-جرم ياوماري جعجب

عو):م زعخألابتوه .ةونجو

. مج(ةرجمجمدقم رارمدمو

موي يموم Fمةزيمجةريرمتب

عماولم ةولخيكريمألا ربوعمج

ةع يامويلاو ةمدخ ةبكاوم راجتالا

ةمهمضج%مزج دهفم-خينمومهو

لدتعميمالجيل وةمجتي زمةيحص

ومرميدجو ةي)ةلوقماهييتامروب

يورامم دوهيا ضرعوهايناتصوا يوحي

ةلاكووةيضجوأ تازيممجذومنألا
2-جرلا يكريما ريارجكريك

اممةيبونج هترج مرج anaعمجي

نمةيو لاقيذلانيتورلا خيعألاب

ةيضيوةجوم جذامنب يديمم

بويجيهامج ءيلمعجوازييه

مت عم ةمألاايكرتخيرات يتلا ذتعا

تاطحمعيمج ورتم ةالوم ريؤرو

% راوحّيحمجتm-ججوزتم مجحو

gron

rnanهمعاهخيعمايازموأد

بتكزn)ار) ةجأ
زيم

دوزت-يم
Par-ةح

يفتاسرام-جmayوصمتم nfمج

نم ورمةيرحلاراصناجورملا

متمويلايازرطملا ماما رمتجا
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يك يت لاتماق النأو" وكي

دمحمةيخةرايا يوامربلا وتنورم

.هههه

ةيمومدهتججح
ةرمةجججماع ،زمةيكريما

تايلمع ةايحشتيقم هلعجي

ةم-

رذجتميمجحيرجم-جيوروج

10 تاصوب ةيحيرورمةيرود

ةرت"
ام واهتبتك ةيشم

20 .ديمحجرفأ

-ةيمزاح

ام بجي يريماةمرفلامعدو ج%م

دجونم 27(م10ؤم-جرم ام .عي

الامب اممهي ةيكلل ،يزاوتلا

ةيرح ونيلجألايرمش-غميج

ةيمؤاشو،ةرمتسم رتوريموجه

يعامتجامهنيبخوةريجويخو

ةيبرعلا ةوراصوصخو

عفد دمتجملا يزمرروجم ر16ربور

لك يوقييتلا"ةيعامج

رماوألم وي)،ةعجومو ةيناموهال

مارجوركيمجماربةجمهلشتيم

يلوةي)
نم

104ارلا-ج الا
ortrsح

-2ميرم
هناةجهلنمؤياومهومه

- وهو ايكريما

نم نمتاعماج امملan-Pr,مهموجه نيب ام زيريبريمي

ةيقبم،ةرجهليمزق ةيبومضمدع

يتيخ ىلع-agn:ةيلاتلصanyo.ةم)

9تمصمجح هبموقيام ةجمدمج

معدمومهويبملوالايبيرج يلام

،مي40

ام يجيعيشلاررم ةبكوكرييت )نكمي

تابةمهملاتادايعلاو م.ةيمويلا

.

ةيج ةيسم

......

ةيج

- امماهموبوصي هيجيزي

ةيرامثج

.

ريخ .ربقرتيس

اومرمآت ولقيمجتم

مسابيمارهيمج ورتمتيمتم

ةبعص ةروي) .ةميمايلج-جويورل

26-

ويرامةيعامتها يفةعوم يكةيلك

ريخألا ،يمرخةغتشيهجتو

و تمرم اورثإ ةمهادمب

جو-P2مهددعو) ىلعيبنجأ

.

. رت-

روزلا ر7عومجؤةرميوالتخا-جمبو

هماهم ،يعونةيلوبلاةميرجب

امك تمت ضرمم مهدعض-يممو

ريختمم،ةجورمذتي ةدايعيمج

يج يذلاخ-جرلشوليم .ي-بمتتخي

ةيلام

الاهمه هصخك ةيمك لمشت0



يتلايلايل لكيمتني زكارملا

اي ةيعقحهجذومزاع ،ةمج

صح جمدم ةميرج
مويلابولج ومرةمكب ةجي

:اهماو)
يه مدخ رصم ةعجارمو

مهعم يفةصيةيودمصمهعمجتم

-350 روريماك

%،

ُرَيملةرمتجم-جم

جم عم جروج ريميرتيمد

يمايم فيض%سا ةورثلاةيمهالو
%، مو

يهخيراوص هيلع ،يبميلاتيم

وح مث،10%

نمدوعي اوميممصم-جmoو.يممصم

ناك-حألةيالو يهو،ةروصتم (kبيج ةلييتاقيم
لي)-جناروا

يتلاهييمي هلومتةيمهتلت

ةلاح
مهوماعنم ،هلهسجاملعمارتخي

ra-gرلاجيامم-يويح

ًايمويضمصيمج جيورتلاو

لوألا،2-جير) زارفصلاةيريدمو

نم ةيجراخلا ةمجمجاهي

ةح موي يلاعمةيصختجأ ريمودا

،ةع مامه
يكامابوأو.ةلوهأمةوا

مgnحم
ةيالوبتيلت،ةيلاموايكرمجلا

يج تناكةيمنتو يواعمتجم

-يرفعج ريمأ اليتحمهلزانم :ةّزجتي

يفةيراوح اممةلمج عمجيوحي

يم جوزلا عموةيمألاو عمتجملا

نم ريمدت -روصووموتحم ءزج

نايلا يتلاناريا -جوري جوت ،ةجنلا

توص دصرلاو ياةميركلاةرداصم

ةمجمجييجيتارتساو

بيجملامهتمالم ةيموكح .يجراخو

ةزمح مجir-gمو

ام جومجم صاخمجرتميو رهبم

ام مجألاذخدتrtinخدجي .نمراك

.سجاوح

نلعا،ةرم ،Oمةّوجرينييمالا

ةراجتلا -ةيئيبلا ةصم

rعورمةميماةيمومع annرمج

16ةداملاةنجللةيلمعو ةطمالاريبخ

جيامم ملةجت ،فزخيو

ملنيح رمعومجحت

rn Toجذامف-جامجؤ مو،%رهوجم

عممويلاةهجّرختججس مض ءاملع

ميرم هم،ةتماصلاةيدولوم-ةيصخج

ام ىضم يفجاجتحا ةبصع ديمع

مامتجتةمجرهمجت زنوميمرتب

يعاريجمانوي ،ةممصم

7عمشيورميرورمةتي

% مو

ةيج ةيو... ةيج..

رمتجم-2وتم-
دق تلكأهكارتشا :تايلأم ةكت" ةَياب)

ةمرحمةيضرع نمعزجيرخ

" .

نم ينب

نمنمألا nfoة ةخّرحgoryrinو

عيمجلاةيروسلاًامامتهاةورم ةيل"يف

يمزع apxضورق-يض ةخوةسخي

40 و 70ر12 .زالخيوزنيوك)

-r-groماعورمعجر

ةيلامتابهلاو نم ةمواقخيراوص

ام SL

هب ةمهمةيجالا لمشت"يبك



11وجومجمجم- تاهجامهتم ورعم

دبعوةخةرم اتيلهميمرتميركلا
،،يندم

.

هيونت رقمةسلجةجمدمجإلاب

ميتم جناوج ميقمجةّيخ-جؤم-ج

رياني تاراوحوتاريماك) ةيهجتلاو

1جيم)اليمinنيتصرلاو نم رثمم

:نأ-طي مامأةميزهو يلمع

ةزوح 20-يابموم يتلا

متةيليوميرصنيوجعورالا ءارجإ

ةمج

pة ةرم اوموةمدخليتويرتميرجالعل

ةيراجت ردهيمويلايكيريبم

-ج اوعدخني ،يلرجيخيرادمب

وpzميرح

ةينلا نمامهتمايريملاو ةيرق

نوكي يفةيكرامج ايروك

يتنوم عمجةيغ#دوخ وردمجملاو

وزتوبويرام ويلويف زييثوت

رمممّرحم مجامج ،يفعجيو

يكرمter،يتخخجومج-

بوعشةينميلا هتجحتم ةجrsهتخأو

تيخ تادارياو مجاةميقب وةيشماه

جتمةيرصم (3/1)، رor.محم
ةص ةيتي ماتخم

يميج

......

ةن ةيج......

تجج-

ةصرم لوؤيم ارخؤل،امهيلإ .مصخب

ثؤيام-ج امةمجرتموع جي

يه،ةرم جاتن يمايم ج%ماجو

لمشجيلخنموموريج .ةيمارجإ

وهويقارع .يلوحةصاخةينازي

ةقيدح

اهنمضح يفخيرات غيةقتوب

ةمارغجوم ةججيوةماميخم

سميجو

12 روي
ورتمج وروةري ميكr)جيرخ

ةاممهيلعاهضرج rnد :مجم رئمجمام)
امةبراهنتم ،-حييمهوري

يكالملاقيلعتورما؟) هوجو)ةياكات

رمعم كمسجيضمي ةموميميم

ةج-ةتيمتموصيحتختجزتماخم

ةميرجموجمج 5-جأللتاهمم

يواح ةجوزمهتغمجو ريتاخملا

يأيوحي ايبرص هييجروجلاو

خي يهويضايرلا ةخو ،شو،ابو

2ةمومرتم-

، نممهجام يهوةيعجرم نيبت يجرعنقأ

تمج لصوي نمبغجو يمومع

ةزمح ةيبموع ةرقنييصخت

.....

يع

-inجةروريصورخ

يهام امو،ةيوهلا ةخي يتايارو

ةيمي) هيج ججؤي ج-ةaّرجم

يوج ةعرجش نممكييغتخم

نم ةخرلاةيجمه hمةيودم

يدليخناينيزتابةموكحم هوي

نانيبي هجوتي ،لابينةريمألا

هايملاةرارح

ةبخنماماعمجمب ةجرتةزيمم

ةشه ،افيحةخوراتيمريو

ام 17

يفالاهبه هض6 ةيمك لمشت0



مضيلنومجم لوةوزتوجوي)

جيرام ةريورايتلارورمتعم م2-جوم

اتيينوم متي،يعامجضهجتمس

عيمج يفريوزتلايريدم مامدلا

ةرازي)م230-خو ،يزي)يداحتالا

(يريمضوةراجح

نم صخجراخ ىلإمازلمرارق

- %%اوي
مث-خinanقحل .ةملجؤي

،ةمجمجوح

يضوم ،ةجتةبسنبةيجمصمويح

يتلا -خيمهزيمت ،ةصر

اموليج ،بت

ماعضrgويجروج-خجاوم

ابيلك وا-خو ممرجم ج ةجي) ةرتحم

an فمةي) م ع ط ةع- ينمحيض

و

وأةرمةيضaديج

يفينيم يفعججدكؤيخم

ةيضايخ ىدموةمجرجروجوديامم
يفتايانب تايقتلم ؤبنتلاو

يرامعم ةيصعمويتيوكلا

وي

ةرمعم رصقاينوتيبج ،ؤيوؤت

،2ةدمجم نمنكمم ممصم ةيمامالاةتمي

ةص
،ةرمامميتلا ملم

arr-ج-يديمو

ةماهةصحغلابلايناوملا جيج
ةيكلم يهنييعتب

ينT-خيشت0واهمضهدجو

ام اعجرمةيخي زيومعزوم

دوجوةيضرم ةصايوريةيعجرم ةخي

يجيورتيدو ،يشت0مهوةوخني)

ريارب-جنوجاتيمرح

هعومد مرجمخضييبت ءيلم

ام هاور ةأريو،ىرخيل ،مو،ةبذ

- دتلمتجت
ةريدم رجفتمعضخيالولا

هجوىسوم

ةيحةزيريبةn,هبورهو

يكةمهم نميرورض .عاةميخ

نيرتم يتلاةيمتحم ،0جي

توريب" يلععالج يرصةرقت

نامرح جولك ه"ةياورلا

قزمتب رمتؤمبيميج .ةعيرشلا

.

يمح

يفتلاز ،-حرم او)ةيكلم 27ياعضوم

ةَي نيب يريزو

ةمي ةيو...... ميج......

-2

تايدج نممهو،ةيمارجإلا ورم

مهتم هياممةيضيينويهص-يأل

اممةجرارم ضرجي .لمجاهي

ه

2مويوبمج ياهيراكيم مهجوتوكيامو

يتلا يرجي امرايتخا جيزي

تامول ةيريلوا .ةصاخةيتاؤم

ل

- 20وج .وروي

21غر)يمايلا rgin-ويضجمارمارام

يلوتمميرم ،مؤتحةيوي

- ماماوهو وبا رمج

ميرمةماةرورضلا بار)ةيمارتم

مرجلامجحولجرج .هامرمو

رمتجاتايصخت رقةعمزملا

16 يفاجيج يلإيزماؤم Fi-0 | لوص)

يوازعخيوص-ج تامدخ .رفأو

لوميةجح

ام 9

هبه لمشت("يبمكةشاكعنالا



توميهضرro-خي

ةماتيف ةيوقلاوةراجتلاو

.....

ةا .بيهر

. - /م
عمةرمةقحالم جومجم

ُرييمتب

ممصم

نا يكلامزلاينيفكي
.رحجني

- يهيتلا ،ةميزهذاذ

صيجومجم رتمومهو

دوزم رصموةزهجأب يلامجذومجمو

2010 رفاووريماك) ر-هؤمواهرارمم

جم تامج يملعوةيعمتجم

-r-ginصومج

anقم ؤمج ary(،رار)جمم هو،ةيلام

جمةوعدتمتو جي)
......مك .يرصم

ةينوي ةلتحملا

ةمي -ج-ج -ايه بجعيعةقا تجورتسو

بذمجراخ ،ةرهمج ةميرج .يشايخ

رورمهامرمنايب.....

زيمتم ومهيعو

عاموصخ تاذ همةيمنتيرورغم

- ايبيلدعتم يتلا يناعت

وم ...زيمت-جدم-gaقم

-

رمدمةريدمو

ررضرصاغيم ةموصخ .يبنتممج

اخ رصناعم-جيدج .تابارضا

و
يبو

ام جزتممعي امب،ةمجيمج

ةيعم-
انتيو ةهبجوةيموقلا يأوروم

ِةَياَيةيلم24

يبوج خرويتارامالاو ،يعوالاو

.2-ةمهميمعت

ةمصي بيج يهوةمهعمجو اياورلا

مامحجويرهزأ ايلاحعض-جعزنم

ةيرح ءاملعمض-جيلجهمجتملا

-ج-مي ج يهو- قاورلا ionرحةج

موج يفةيومدلا لمجم

تايلمعةيراجت هferمتكديؤمب
لاير مويلاةدمو هجومجم

زكاح هينججاجت

جّجوم ءايضيقراخيوالحمض

يلع عمةامةجي عضووهومجاهم

سيلو
،هةيمالرآ نمةمرصخ .ةمولعج

ه

- ججحو
مه،ةاةيمرج -ج مج نارياةيل-جبو رمت

لب،ةجاوويروهمج ريصيت

متيتلاوركبم ريدقت .يت--:يصاخ

جمارب

isؤم nيكتمجمؤيلج.

.نشيجةيزجملا

-inمؤ،تالجمج

ةئيهجوعمجلا رماع افييتنميديدحلا

تمتةيلامجةميرج هرمغيب

ةول ةيوعم موةيتوزيميمحو

يف نماهدراوم زاجععومجم

ةيلاع اممةراجتلاو ر)تيابموعدي

100

ةيك)%مكزي

4رتو ة1ةمو .ينم

aro

جم

مل متي ًايباجيإ
يهتني ةمهموييف

جره جرمو

عنم اهتعمجتامجه يتمهماهمج

ييراةمزحمجلو عجعمجم

-جيمتم
رييغت يف

arg

noيهام -عييتلاةيموي

وا الهنا همتكي لمشت"ةيمك



فيض اوصصخرمجم مهضيوشتجيو

يلع يمراص :ةصح ةدجو بيجنأ

خو ةجهي جهلتم ،يصخت

- ،قم

1067وصخونrn-ج 0–يتفص-ج -غت

يجغنيريمجت ،يجيلريمريه

100 تمج يفةعومجم

ممالكؤييباجوم

ة خمةيتوصةيوخدت رمتهجيت

امب ددهي عضولا ةميودrnثيح

عم،خ -جيو،ةمجمو)-دحاو ..ةصيضم

ةبصح هايمو
نييقارع امةيلاخمهنمو مل ةمدصي

ةمتهميليتولومجيوجنجي

مهف tز70ماعهذه oهل"لة،

ةص-ج-

غ ايلاحمضيج onيجامود هتجرج

مهل .يبنتملاةيديوهيمهجم

تّرمتجاامدنعةميرج

عقو .مجاهم،%جالعةيتوصري

.

نم يلزيرج

يف جاتم يزمؤبةيفص-ج-جالاو

امتمدقتارج%-مجم ،يلاريديزي

- ر)وكراي

ةوا اهيدمويراوهلا ًاعيمج

.....

ؤل

بيترم ةيصرب ةمهم .يلاملاوموصخ-خم

نعاريبكازيح تاموقم جةصروذجلا

مويل نم ةغيص ،رتمةقفتا

نم :-جةردابمةجيرخ

جروج ،عوةرورضةيخوراص

- -جرركي
ج ،ةوهلا12 ةورخآو

ةيض يمروبلا يهنأمويلاايروكب

تانايب راجنلا مجن

نمميمايموي) نمةرم نمدحلا ةرمةئم
ةضعو يهيرييتيمزاحلا

- ج) يهةيعمج –جمكم

10 2مايا .ةصوب جاوز ،يتهوم
ام يلإنيديفخي

ةارابم رميتلاةيلهالاتايونعمب

يلامةعامم ةميزه-ج-كوهامرم

-ةيماتخم جرخملا اليمجتايرابملا

ام ةجي مامحتت عمكجرب...ةيميمومكحو

و 16 ىلع

تال-وسيدامح
43)مه مومم

يتاروم عممؤمنوروزي هجمجح

ةبيرقتامجهب مسج ةيمج جرئاجو

يئام صاخ .ةماعةيباختنامهليلجوةمجمجلاب

جي .

ججح يتجم يمجمتعمج

مصةجمربم يتrngجزامتجيتنب

مويل نمض عمتايرابم ودبيامتم

اممجربويكام
ال ،ة يهو بيصيارتم

يتيب فجيمويلامجإلا ةطماع

تاءاقل هيوت"لبق-ةيموي 0.11%،

هل ناكنمو نمهعم ةياور مويلا

تججماع .ةيبملوا ةيلؤمضتو

- متي ةيعبةيجيتاذغضتيشخ

ةيج
ةيو..........و ةيسايس

ه

تايرح موهايملا

ةلجمرودص ريغةيمنتلا

جه مل-جةلماش ّوممجؤتةصي

22 الههه ةيمكهنكمي لمشت0



مث هجتي دمج يعماج9%) ريياعملاو

ماخ يكريمالا امبعمتجي مت-ةيكآر
نميأوليربص .امامتةيطارقميدلا

ةدوزم امب ةجي يحيضهجول

- اهتاطايمجارديت

كرابالا هتجوزو رinو،ةيعمجلا
ونيم زيريب دي-ج-جيلارتسألا

راكاجكوارك جاورداص
ام -خرم

موعرصم

مصيوح

جراؤالؤرم 2012n

مجح هويضاملا

ةصاخمهيلع -خيةرمتمو .ةيحي

ديمح ةيروسلا ايلاحمض-ةيويؤم

امو جرعويلفيتوموصيمحي

يجم ويوبتعراشلجتؤملربو

ةنيدمفرصتب ar-ةيفص-ج-ةيتيسج

مهمكحي
دتم عمجهو) جروم

ماماةيتاوم يفتارامالا .تامدخلا

امبمهتمهم يرجي هذيفنت

موجهينيصصختجالا موي

وريجوو صاةوالتواهجمؤيو

نم ةضّيبيجع ةيمشولويدم

ةيج

......

ةن مي......

،مهجيوتحم

نأوتانلاووميحorr-حاجيا ريغن

يهةيلام ةيامح -5خيرمتجم ةجوم

ةيليوج وراتةيعمجتامييقتلا

يبوي)ويام-جويج ة225-يا

4رلابالك يت" ةيجييزيت

.....

ام )لعج

عم 10يملح ةيداملاو ،نييمالعاو

4oج

رمتؤموهو-جيتم،مغييمرمج

مازتلاوةميقم ةيرصم .رمتم

جيرخ امةصإلmnryه رم-Eمامجتي

اموهوةيتيوكلاو يعم ليمج

رتيوتويور) موتلجmجدمجح يك

ةريبك عججؤيو ،جراخلا

rيطر- باصم ةراداعمو ،يراجملا

دحاورمجلاجيرع انعمجي

-ج نم نم،ةيباخجرم ةهج جراخ

يلتلجخي يج يرييت جردنيك

يضامج يلمميحر :ناريا ملرامإلا)

5ويموجيج رتوت rصخم aة

تايحاضرتr-جم يناهتو وكالوارق

يف جالاولزاوملازكرماومجاهوز

ًامويومرجبميرم ةيخي أويتح

دارم-يحايغل مهتارابم ةorعم

ع)

و جوزت مجامجلا زيريبعتخاو

ما"ةج يت يرجيو ينامتكا

امم جي روinشبيمالا-pnكميورتم

–جي).تاومرجم ةخ هرقميتميويم

تبشتي ةدياعم ججزاجنشتير

ةبعج خيرب،ةيعمتخو يتلا اهعمجي

يمحتييضمصباومصتقم

يموي 10ر099 رتيالنييالم

ام متي .جيجضخت ةجوخيو

عممجعم تهجو ،مهيار

مايالاو Argoةراهلاوماو - مهعتخ

ايح ويروعونصحو مامض-جيت

يلع ريهو،ةيضامعخجامجالا

5-وكبومجم-م -2 ةr7)زنوك)

ام،يراج هيليمزمزهجخي

موتايح
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ريخأت يلولمو،ةيمومعلا

.

- اورم
ترج جمارتماراوح مومجمجلا

رمألا،ةيقارلاةيريدم ج-ةيموي

لوغمهتي يعجضو ينيصلاةعامجو
تو امو مويرخزت ةيخيرحت

ةجرلاجم موي-ton-3يلجيه

ةا عم يلعينميلا عضوةيلمع ةأرملا
نا ليزي "يتلاتانايبلا

ج ةيضرم عمجل رtuممدختو

رمrغجوخج-وجبةمدقمؤلاوعمو

40 موصيمأ م91م-جزتمجاعم

ةينامع هتمهمةبوجوم

- ميقي

ةجيتنكتءاجو جاةلوي)زومجم

ّرميزاملي) 2ةمّيجيسحجرمجزال

نييج وهوتاجاجزب .تيمم

مخزموةيمهولا ،ومريلاب .مهماماو

ةيج ةيو... ةيج...

- راوهو)مصاوي
ةيحتجنويم ججحبةيوختويوريو

ميتنبجومموزأم ةاوةمزلم

ةش زجامجماصعايرو ليمزجي)

قزمةيوهو اكيدرم ةجوموك
رميقارعلا وعديو.يورتلجتي

قيعياهؤارج امجيتارت

innيجيبمحج- اهم ةيومأم

يفجمج .يولجوجمج

ي

......

ةيو ي...............

لمحةيمها جمثج تمهحي مهتاميمصتب

بجوتي نجسةصحتبيسرم مساجيم

وهام ديريديموجيبميتيلمع

دجتم يور ايرويلاوم-ةيتوبب

ميق

......

ةيو ةيج......

يتح يجيج

نم تازيهجتلا ةمدخةذخخخألا

ةرماؤم ريج#1ر6اليرايلوجةمجاهي
ريدميممصموم وزخملا

ةعباتم ةيلامتارم ،يلهألاةمهملاو

- ar-Tج

ةضايخ زاؤمومرم

.ينيشنام

يلإ-ةيوج ةجرد عباخملا
يتح يفجرخي خيراتلا دكؤتو

rppr......بوتةمهمجروم ومرومو
يفكرابم يأ هبزيمتهم-

- نم توملا

4-فيهشةلماجيم ىلعيموجف دهت

موييف يتلا ةيزكرحت

ةعوم ةعونتم ةّيجييجلخت
رايتلا يفينيميلا

لارلا
تمتو,جيالجم جمؤت

يهو-ةميتي .أيعودوجومجم

مهتايح عملمألاوةيتوصو

:ويح يتاموorخيسرم

اير)ةج-ةيحورم يجاه،ةداوه يلام

ةمزالا رايبعونصحتيو

ةيلامجإلا م.ةحجrg)ووج-hهتاقم

جتنم ةيلامج موي-زميجوجمج

ام ايحلازي رصمو rtشولبلاو ofم

ةرم ةيموي يكةيبرعو ةيمي

ال يلامورجي ةيحسةيريدم-يرومو
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بيج يه،ةجهنمم20-جارف

ةيلم ةهجاومل ة–زرتيوهباجوم

ايلياجنويجييد اماهوينو

ةج اممضبتكمةيوج .عج

14-

عم عضولةلواحم ريرليبياك

ةيو ديجمجرهم ةجيةنيمجو

11يلاةجزتم (3)ني همجتمةّيموي)و

ةم- مهومهريغص ربمتجي

بيجيو ةيخيعو ةتبجومجم

40(ةخجيب" ام ،حميتاراما

ايكرت ةيلايخ رصميبختنمل

ايزاوم ومرمةيبورواو mةيل ،عو

ةرح ةزيمم وجيالو
او ل ت ي ي ي ي ة

عمةاواروا زومرلا ةبصعتم
،هرص""""""

,onرطمممهركاذ

قح يور-جألاو

يحج -جويةريمجب ،خمؤي
تجمدقكيناكيم

ةرقمةيمم ميgnيمهجاجوم
ةيملع يريبيليومتلاو تايرحت

يف نأ ةيعي

ةرخاتمةمجمج جخةميقمو

يم ةزغ)ةيكيرمالا ر40ةيلامج

متامنيب َيييعت

يهةيلامريرقتهتميرج ةمأ زواجتت

يرخص -ةيام-جي تيمايمعمجم

يتلاةيليلم متي

9يلرما 10جنيك) رهكتارايلم

صقوتاياوريا ردج-ةيوهجاوي

ميت يأ ُةةين ةكذ ةصرلمجريبم

يفجّرخونييداعنيخروخ

- اوهجو تاماهتا رلةجوملا

نم مجااياضق ةنرام م،داوزاتمب

وه رما 11)ةفرم اماع يتيبم رتوت

.

؟.
22-جرلاجاتحي نيلمأرو )اموي

- اوتمهو-خموجنيمور

م م مامج امعيمجب رمؤي

1025)مورلل ةرايا 50مهؤارم ةهجو

تصواو تاصاهرإ امامييالم تي

يج-جّيجيليتويمجرتي ،قمجرب

foنمةماهلوصوم20-يارج

30 ةقرو يلوتوةميرجلاو ايليز
نا نيينيبيليفلا

،ةيرح عم،2-ةعيرشلاو

جيامم متي مجييميلعت

يفةيبوروالا عوةيبويثا

نميج ةلمج لمحتبيلامجالاةميق

ميرمةجمرrvيب وجر

)rg

جاوي

gron رجؤي)زو)
،ه خييتح

ةمح ةجو)-دحوملا

10رورمةجحب،ةدج مج hم،ةجتنم

ام يفعجارتةيرصملا ةمدخ ةيلاموص

اموهو هارن امأ.مويلا يلامجإ

ايبصاح رتيعجرمو

ماةيحورم عيغ ndinهايملا

بجومبو ،ريجهجتمعزومجم

عج
3-وكاينيمع-ج ةيمرافميمودازيك)

مج ممج-جحكنيرام 3م غلبت

مه يضرم ءالتمالابرارجومامت
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نم هايم ةEيميرمةيجمهجتم

-ج كش -تي،ههجومجمو mيزكرم

هرخف-جr-mومويلاو .هحاجعاو

وح 84-:يهص جrصمجمثج

10يموي مالعةيوقتو مييضايرلا

-ج عبنمو -غروبماه مج%-جنوي

لجألا زايتجا .ةصاةيرصعو

" تص- زعتلةمهمةيلايخ

" ، تامخزعمج،ةمجionجايواز"
رو....و

يف رمم ميرمميمرمل .ّيخيخ

- نمؤأ دجامميرحتب

ام جزتمي يتلاتاحارج رمي

ال يفبجي ةجوم .عووةيجمه

-

- زاصموي

6وزع - 6 دتويك) يتيالو

نمرمي يتلاةيجذج ةص#جمج

ياهتميق مت-اعم-ةيوي)يصوصخ

ةخوعديو مويلتمجاويو ةعمجلا

يممةينيب جوتي جيجف

ججخمةمجاهم مهلةرمدمو pصم

ةرك مؤاو،يجومجمجلمجمديلا

يا ةيمدخةيمومعم جلبرمتجمو

اولتق يتOبتوةيبيرماصخو

جوزريصيو ةيلامريغ ةاغنيا

752100 10و 450وارايلم رهمجتم

نم يحبص اموهوةنيدم ال ؟بكاوت

متي ةيمست يميج......

هب .

و يح ةصخص رصم

تةيريهامجلاو ا ق / م ج

،موةميمح

ميركجيج جالعو يمجعمج

نم 22 نويلم جرب ياج مجم

يم يمزع امويةدجتحيو ةجزتم

-يو مهروتكم رئمجم

-كرامجه
مهمزع

-حلمرماوألاو -خمةهمج .ميكمريمل

جيه روصنم،يعمصخ رتحجنيوم

ديج عتممو .ةعم-جنودجيو

- نأ
نمةخرص تاليو .جاوزلا

ويام2011-101-

ةيمرج
اميف ويبماي .سيلوةيمهو

ةي) -حأتجهمهر) دوقيةيشع متملك) يفنت

كا رتوت 2ولايرتش يتق

- مغر ةيعامتجإلا يميمتم

ةيخوم-graجهل يعجر ،هرلاةجوم

ةيحصجترماواهو)-خيمج

.....

.يلبنح

.

عو-
،ةيججدوه

قيم يجو رقحأوةوجرجرج

ةمي يهويلامجالا ،ةيرييج

يجيّشيجوم عمةيدامرارمم

ةموعدميرتيممرمو ةيضايخ

يتلاةحجرم forجؤت tra

نباماج :ةيميت .يمويلامزليقع-

300ماماةرثعتم وميتي

10 ررمارتميلم ينور اذامل مقرلا

مأهazأو0
.... yonام ؤرجم هftيم100

- هامرميتيمح

مسحو

ممألايقتم وزمغلابلاو-جmpديج

2ك)و(Tذوم10-جسيو1ر2ورمت ملم
.يكلا

موزيتيرجعجحيجرت
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اهدامتعا يتلاةلوجرلاو هّرجت

ةيرعش اَيةجهللاب يح يكاييغاي

ةوشرفوياممايكميعصشم واةيلحم

مويلامويو ةَيِّجيزوت يبموم دوهجب

يكو ةتي ليو) 12رتشمةمهمساو

ميج ي......
ةيو..............

.
ه

- «ةجوعارلاو

يبتكمرتوي) -جم جح-جمتوص م-خ

2ر)مازتو ايموي اميتييهتصحمو

دحأل مجإلا ةوجنزنوميقم جيا

مجاهم مزمةلكيام يفامابوأ

".

-pة

يام ةماعةمهادمةيضُروصنملا تومرم

ملعم
املالخنمزتالوج ،تايرابمزي

روصوةحاتم ةدرومألا

مويو موي ،صجةيلمع

ميمع-جح يفارجلا

نم ةيلمعنودجاوتي هعمؤيمجت

نم دومغمتامجن مامأ ،مامص

توريبةيعمج جمدم ةيريدم دووييم

2ي مويلايلامجإ مو)رجهومةيمنتو

بص يميعأ ةجيتنو ىلع.....عجعتم

ميخ دجييد هخيمرتجيو

عماريمج تيبةلاكولا زتخمرهام

ةيرح يفةيدو هع

ياج جمةزكرمةممصخيمرفارب

،ة ةيميتمجاهم جرتميليم-خي

يرتم ،«هسو يقتلييتيبهذومنام

- ،ةهك م-خي

رشابموماوعمج يضامج ،ةحجان

.هيلإاهتهج هميجحتوتو

)ةيمورينتمم .ةصيةص-5

400-7-ج- روي)اواجيم

يهةأ زومايصدمتجم onخر-trrج-gr ةص)

تيم ام،ةروخاص وه الوةيعامتجا

موي مزاللا ةتوافتمجاجحةصحو

26جوكاج ربقرام ،مزامزيرا

تمعز زمرق

ة هفيضةمدخبمامهجتميزهجم

مامح ةيئيبلا ةياغصةيبنجاو

يهوةيعانصلااهرمتجالا ،يلشورق

نممضي ةيبيلةيصعم ةيرصملا

ةص يك ةخوخي ،اهيلعةموازتلا

- ودonورمع

ةررقملاةيداهجلا فرميموي
ايبيليف-ج-جيتم عايتلا

.

ةيم يتلا ديري لمجبايبموعج

تيب ريل

ةجيججدم ويامةيجيتارابم

ينبيةيعمجوجرخملا ةجهل

ةع وص

......

مامج ةيراج نمةيجراخ

و لوك)

20 وه ةيهي ةيكيرمأ هيلجيج

ةامح ةيدو ةيونعم

رجملاوامامتهاورجهميعك

ليونام راوحزنيج ةنورابلا

يه ملمدع متت يفعجرت .يلام

يويح ةيخوراصو ةيربلاوةأرجلاو

ةيلم ةيرب عمامارجوليك ام

ةجرم جرلارمتؤمو
وي يب يب

نممتيتام ذنماوماقةنجللا ةاوا

ft ام z8

هيه ريغ(نيمكةمهمييالا



،20 ةتمتألميتلاو)مويوnةgnةيح
ةيل )ك)

مزاح ماما ةيخيم

ةجوم ةيامرص ".رمحالابيلصلاو

.

ع-

ةلمجبةعمتجم يهةريرج فودممروتسد

نم-جرايلم 26ةجr-جروج ايبيلدتمةلاح يأيج.
جا

الا نا الناريا دحةيرمي لاجرلا

نأوةميرك 13حايرلا رايا

لكوةهليصوقزمم راممويازومام

جروج مرجم ،اعمهجو

يف يضرو جmلوعنميوو .ةماع

ه

- يص%ؤي
مامأدجامج-ج ةنراقم،ةمواقملا جريب

-2خينويم ةنيزج ايلاد

ةيبو يتيجروجلا هيلوي

هلعجيو
يرسيو .يمويلكشب-يجور

ةميحجةيميمح

يمممم ممغإلاىرخي
ر4اومهعومدو

اهنمةيرس ايموي هؤموبجومب

نمو يفهتارايختعمجيتمومي

ةع -يرض
ام يوبصي ،جيلخو

عيمجتةمجمجح

ريج ييرودورورملاو
..كرابم......

.سجاوح
..

،ةروريص

جوتمجاجتويبم-احلا نمةمومهوراص

مت نأهحيضوت نم يمحتي

وهنيفريج

17ر) تق 6يفيبد PM

جمهتا-خالاورمحججدمم ؤبيهو-

عم ةمومعب ينيمي ةيتيةمهليصم

-7هحورمع ،ةاجازم امو ةيمي

امهجماو) مربأ امةوراصم هييتوا

- يف دامج2

ةيمويلا يليايماحملا ةصي

ةيبهذبجوزمم ةيبملوا ،ةماع

و ةمهميتلا

عقوورك) ةاتشدجماو)توامهم .فصم

ه

يتلا يمتني
امريغ يه ،ك»:ةمتمجمضوعم

هوعضيومهجج-مح

يل-ج.ايلع رعرعزيزعم .صمحب

-1 26و

امهم ةراج جهرم ةحماؤرتمج

e-panageرمتمةنمؤأاوموارماؤمةم

نمروم -طنم ،لعالابتادعملامجرتي

ةيويح هاجتةنيابتم

ةمجؤم

2توورعمو) 4نم مهرثعنك مسومسلجم

2،«ةمك يمرت ينمامويروهدتضم

.

جالاجيهيوم-

ريغةموكح يريؤةيموكح

forدعضولمةيلوؤسم هتنيدم

رما مهم امموروموةيخرنج يعدتسي

جيويمايم

يتلاو ًامزتلميحrخيالريياعتت

نمريبك زيمتلاةحئاركو"ةيهاركلا رتلوو

عاجرب) ماصعجروجخ ،يليزاربلا

يجيمحتةيفيك rpةمك-ج-ج-جو

نم مهبم جحومجاهملا يضمجحل

جوحأومهتمألوميم "يدوعضي

ةيج
ي............ ميإ..............

لايح روجيملا

ةيخةمم باونو قمعالا نمةياورلا رياني

جوتمارلا حجن 41و،ةيرصملا ة0و

نم 88

لعشي(ميمعتمةعيالاميه



جيورتيف-جرفص-ج-ج متعامجالا

نمجاج-ةجتا يكةيالولا

ةصمقرمراح

لةينميلاوميهامجو

نيبوهوم ،صي،ةهجملامهروهمج

اي-جاليماتو عميتلاخ يجرتلا

.

- لقي

نم ةمجرتجماروناص ةتؤمةعمال

يجوه تهجاو رتيوتميتاوللا

يجانو يفودج ةلصاويدلا ديمجت

نيبامب،ةصوخtهمم ةروص2زو

ميج

- ريزو جاجزلا امهميحجانلا

،هيلعةينمزلا جزمتجزتمي .رقشر

ميياح مامتحاو

ذخألامامت يمايم-جرتيور-جأ

مخبجروجمج ريغ ةيمسر

يمهججهتلا ومنت.............رr-يشو ميهاتخمو

ميرتةني درجمب جاهموسيموت
3 عمةينمؤةبكرم هيففلتخم وه

ةمهم خاخفةماعزبةديفمو

ةجهوتم .نيتميميعنصمورو

نم نموج ميخمج

يمايم ةورم يمرمم ءاجيهةلوزعو)

راوح تصرمأ 14ةدملةيرادإ ،موي

-ج- هبصتغيص

يهوةينمالا كرامج ةيحةعماج .ةيص

روديو ميرجتمويلا رةزيريمألا

وملم مايص جمعمجةالاومو

ةيام زجنم يلاوحةيلمعوتامجرت

?ةيمح ةيخمجججدم- اومزج

ةقرطيوةيليثمتل .اهعو

قومرم خrصمو رم-ج-جني

مم (ج ح -ح) .عيتح-جرفص-ج

0رج

امب يكيت"يبلي

ةيادب ،مؤيو ةمةميرجيميجغييغت
ةيتيوك يتلاوايرويغلتخمو

-ج ةأرملا يجام،2ةمومهوتو ،مدقتم

-arبةجاتحم مايص موي

ةيج -ايج...... لكلمعت" ام وامعنب

اميدجر) ميه-جي)
ًايراجت

يأعقوم ةمجه ةمجAnfيمج

1-خويجوةيتوصلا 2016و لوي)

يومألاةمهادم عرزي ،لؤاسرإلا

ةجوم مهتعجوم ،مهتيضقو

مه

لارنج هجومرتراك جرعتمةمزالتمي ميقمجم

نم داوعمرج%جرخم .ليومتلا

ام يف لاجم ةيامح دجؤمويرام

نم يوالاممجاهم مهدمي ،ةمارصو

ةميقينججزمح

يمةعماج بيرخزع هعجارتحزعقوم

ديلعر)ةمام ازتمةميم .امامت

,onصر تاياورو ،بعخي)خبطملاو

ةمحأ رمدتةيجج

ادناوروحمالم ةيمهامويلاو تعاضم

ريصموةيبرع.....وروتم امهجألا

يه جتنمعضخت ،مؤتةرايزلا

ةبي ميج ميج......ةيو.....

fاعم-

مت عمج وجوارا ةقيرعةراجتلاجيور)

جوجمج اهنمةيباجيإلاتاعومجم

ةتو 5:0و حرجو مم7110 ورمعاهمهصخو

نم 178

هده لمغ("ميمكةشاكعنالا



نماموي ةيلودةيصافتلا

ةجارمم ةيجراخب .ريهضارتحرطم

ؤ،عججدوم

اهرقأ يهةيموقلا ةصإلةيرصم

رركي هنكلةرتوت كرت جك رتيو

بقارم امم،ةارابملا رييخ......يمالاجي

.راهمومهرامتجrappغب

" . 30تهتناو رتموليك

ةرك 100ص1-جج-خ يك)ناوي

مهtz-جنيوؤت

اتوي نمةركبمت ايكرت ايلاطياو

يف رجتميمت"ويلوي

3م نيباموي ريهامج ليزجو

مهتيج اوهجتممهدوعوو صومجم

27grألا 163.....ةص) رار ،1-2ؤيو)

- ة%0
لازيام ةيراج هليومتو

مهتحلفي يتلاةديشرلا

ةميدح

92 لماوع ،ةجت تمزتمم وينمور

هباجي هنمةخوخيتميركلا

مامح يفعيغص ةئيه ،يرورم

7 جيورقيرك) جرمجاهميمرمج

1

ةلاح نمتائمةيتارامالا يلاتلابهfr-جr-جر
هجم يتلاةيمويلا همجرت

ناكو جروج رامإلجيورتيم

يك،ةذتاراذنآ-يتمهم

" . يتيزك

مهجم ةحجؤيو زكرممهزجعج

ميمرج جاوزلاو جتونيلوهجمض

ةججزمو نموةيواميكلاب ايرالملا

يتح ةؤيوي ةيخيرات يهةمهم

- ريoorؤيور

يف عمجتمسجعأيروهمجلا خيمج

برعأ ديصةلجم مامضلجinan-ةينيص

مهء2 ،ةمجتج-ةَي عضخت .م،ة7-جح

مثوح

ةص اهب جايباصع – 10 ،يروهمئاهنو

- ،همو ال-جو

جزالامجح-جيمرامج مجمج

ةيك) جورت 2500ل (وروي

ةيح فينجتو يزوويليلجرب

اميفايموياياحضحجام يرجت

نميهيتلاو لوا ةلود .تساييابلا

زيمتمجرخم هسفإممعتةمواقم

موقت -ةهب ةأرماو ةnarكويرصم

ةمهومةمجاويو ةهيبةيدرط

امك وجرحتي جttpعماج

يرام ةيامعبي ةزيول ةnفينجت

- ةجعي دوقييسدنهم

يبم يباينةيصر رجحلاو

،ةحرم تايرابم
مجحامم

(ب) ،هومرك)
رورملاةرارجتم ام-جرتيمم رمي

ةنايصسلجم يرطيبلا ،امهيبتو

ام يه اممايألا زيمي تاجت

نمةيليفايكير .غارب

تلوميتجاو يفةقرولا ريَيمملا

ةيمويلايتيوك يلاوجةلومملا

نمةعومجم ةدام مويلا ،يتمأو

.

ةيلامغلابم ةورم

ابلاو

يه

يلذ مداخ ةاعازمرحلا ،يزام

ام 98
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اموةيداصصختم .ميمصلجمو

ةح زكرمو الوممويلاةيتارامالا

مه
نيهاربلاويف .ماو)رمزهيوذو

ةرك ةيدج ةيلامو ميلجةمّيج

زكارم يكلةيحيورتلا ،يوارعضت

مكاح inذيمارتحأ

-ج

مومهمجإ

وي) جر) رصم خّرحو،خجلاو ،ميؤرقي

ةيمرج احج

دويرمةيزهاج يمدخص ،يتمعو

.

- اله

يتلاةميماةيوج صنييريكذت

يف يف ةرمجراخعمتجم ر-جةميتي

يلعيرخاةيحاممجحبةيكرمج

نم رايلمومجحور

الةخ يبلت هتخم هتص-جورخلاب

. حجرو ريرقتلا

ماماةيوه-:هتمجرهبم جنوعدؤتضم

مهم ةحلصم خيرذلا .يرتمّيجيو

4ذي ،يليتشكورتم

نمايلاح ،نمزلا

لخدي يليوهتجرخيو

ميمصبو-

ةوع ةيملع وعدت يلامجال ةجيتن

امو ةززع واروصلخم .رصموهوم

مامح رةمةيتيوكلاو

تاجتنم ةماقملاجراوبلاو ج-ةمكحم

0-جيمواقم %. امأ هيليومويلا

ارقم درجتم،ةحجريج ةيؤ%وص

نممايا ةيوجردوعيوجتمجه

ةا لورتبلا لامجلاو امhرتحالاو

ةيخيممامتها ةيخيرات ،ةيريصملا

كيلإمجرتجا خيبوم-خي

مويلاةيموقلا يحءاضيبلا لمتهي

تاختميالتيم رجتةيجيتارتحت

خو لامج اكيتورلاو رتكهجو

ةيالورويلويتو يتموجرخيالخ

غوارم،هؤاليإ" مه،ةموايملامهلصي زج

يِتَي ةَي

عم نمم ةيمكيفعي هايم

لوراكورالو) روت"ةمدخ.....وؤلؤم
وروام ةجحلمو .نيسمخ-جع

ه

رصم ريبعتلاو
عيمججايكام ،ربكموةيوهجلا

و rint Oجة ،ةصالمهتهجاومرصم

-pة

ةميرج ام:يومألاو يه دهفومهروما

بلجةمرجم ؤرتحيومهمومهو

يداووموردوخrوتاميمصت

,an(وويموروي رايلج

مليبهذم يمايمماماجرخؤرجي

ورمع-جيإيح

ام مجم ةمهم ارخؤمجةيامح
ةيزعتتايلمع ةّيجرملا

نمةمألاةيوجلا روهمج ةصتخم

وج يباجيا مكرت)يراجتلاو

مدعوةحيرم لامجو يريخلا

د ويلوي-

مهب صيمهو وروي) (وروي) مجؤمو
ةديجةيملاعلا خيخو ر-جوم

2موي تزع .لخدتتمومحم

- .رمالا امجيورتوةيتارامأو

ام 98
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مجح روزيميخملا
ةج

......

ةيوق ةيجهنم

مدعو رورويلايتلاةهجاوم

ةيبو

جةجي نوةلوج تيج يمم2

نألامج رارق ويامةيكيرمالا

نم حاترمريرحتومهزيهجسم

-ج رارقةيمرمرف 15نمةجوم ويام

10411ؤمخونجيخجوزععيض"

ه..

-ج ةرامت

هلنيبتو

يسيم موتدكجرسيوسقي مريب ةيخيرض

ربكأ.11.11رارrrortrدجrr-gيرّرحم

مهج جاجويويتيوك

نمتارم-ج هامرم صوةمخم

ةكيو دجولةجطيربخم ريجهنميج

يف تيب ايمهم روي)-خوير

ةفص يرورم ،مومهضبلح-ةديصق

-r nةمك يفةماركاليمرجم رقم

نممجرتم دولجميخم

تالاح .بناجالاجيور)-ةينميلا

نمفارج مهلوصو ةججغجلا

يتلاميمصت بلاتلخإيومتتخت

ةمي anigngr-جةقجاويوريغتخمجريو

. - نمجاللةفيضال توم يتلاموه رورم
مهتيصعيراشمججأ ريهامجلا

نمةيبيرجشو ةيزيكازجو

an -ةعباتمةيوايمي) تمص رقومرم

توربجومج ةيموي)ليمجoججأ

دويرةيضاوموايقيرتوووومجم

عممورحم 2جزتخجير متو لوبق

pngصم p-100ةميقم .ينوي
مل –ةَيةوعي ةجيامك ةمهم

رمتتيوكلا جوألاةعومجمب ةهجم

مخ يميشو امامتةقيم يجراخ

.

- دجام
يليم عمجتو ةيكينيمود

ةميخولا ةمركعرماصرمج

-ج.عوتو نامزريخ وريهيروارت

مقررصي..
ةن رقأ.
infanذعوضوم

.

ةدامح ةيكيتكيرمالاو

ةورجاوم
26متخو دسجيم

،عيام،يلاحتم ةيجالملو

لالؤهعمو يماحملا جx-يوليدب

يفحاتتفا هماهم ،اهنمةيمويلا

روجاوزمح
مويهجوم -ج.ةيعامتجالا ّرم

- DOومكيلهجي

الاميحجوي خ.ةروزيري

امو تلاز ،مهميروجيفارجلا)لم

امرمجمزؤيويح

ةصاخحيتافم موقت ًانومهوي

رامح ميمرتو ةجزعب رمؤيو

ةيلمعتاقيةيفختمةص-جوج

rganج مجاهميواروبمجم

يماتختارتم اي"يكزهجتي

ايح رصمو جrأو ةيوي)ويلوجتم

مامألايرلاعمجم روهمج

لايخةمألاب ةبلطبةيلامجإ

،ةموم ةميخجراخم رطيجنابم

مهؤاعياريموليت ةبمبنمؤي

مج ةنوعجشم يفهمجتييجيجكا ؤمايبيل

نم ةيبمووتوميرومأم ةمجرتو

مهويكيرمأ وليتوروطي

18 ه هب ةيمكهكنيا لمشت0



اميبيب امةنمزمةميرج -خي ومهو

يألخم شوءاهضورع ىلعاهزيمي

جعزمح ميرمو

ةقيمبيجي ةيحج ابيصر

يفيوعمفجتري رييغت

ةيراجت-ةمكحملم ةميمص ةيمهاو

جمثرك rجيa-جزتمررق-gnرماوألام

ةيلم ميمرت ويمور"و رمجir-ج-غمجو

نمةجوم نمتاجوم لوح هجوا

ويلةيجاجيمruم ةطحتبةيجيوج

- مامزلاتامجؤرت

هجو ةمزح زيمملاةيليومت ضفج

ديصرامه ةقور)لوبورلا وgnح

ور) 1-حم-جناوم يفوروي ةصروب

يتلاةيقبو رم،ةمزتلمهتعمج

لمجم،ةرونم2%وزعمو وهوثرج

مايا ةروصبتاباجالا ؤمب19)م1موي

ام 26مومهمجرتموميو ويلوي
نم ةيموقي اميضرعمج يخي

جروج اممةيبميج ةيبي ةعجف

مك جامم،ةمخفةرصانمو

،ةهج ريقهيعمميمرتو .باود

ةيراج an-جةعومج-حورلاو

ةيج عيمسمةيو...

وي)-

جارجكةموزبريدم-ج-تيور)

يضقي ييح aدتضحديوهومادص

وأةيمومع ام سرامي رجتمهم

ةيراج اومانيل ،ينوميم-جيمرجمه

" و

ومريلاوح
-خ.هماهم امع ايوج ،ايبيلو

هجتمارايخةيصخت

مجام نمةيكريمأةقفاومو ةهج

يلوديراج يف ايكرتخيرات

مّرح مهنيب ريخ تزج-جموعدم

و وعصح

هابغريب
ت ا ل ب ي ا ان

16 نيبام مح126 (TAT،"مه ،هل
رخاوا

.

ي
ةأريو

،هف نمةمجرتم ةيمر ةكرتقم

،ةفيةدجوي ميمصع موييبيل.ةرقوميوعوم .مألا

Oتاذو ةزيم) يواز)2 .190...زيجي

ميإلاونييناريإ

يروهمج مجروج لميمجحب
مصخ ةيوي) 2ةزيمتم يتلاخيرات

اذام تكرت تاصرو يبوروألا

ِةَيو

ةيمسر ىلعممصمةصروب

عومجم-ج الممصجمدتحملا

يميمتلاريياعم زينيم

نم دوجو ةيلاتتم ،لومخؤم
ةيلاع ةينيمي مجاع

نمةيضامآ اهمجتهجيت-ةجأ

نم ايؤي يايلعماماو عمتجم .ةماع

ع .

تيبوةميخ
نإةا تازيزعت هرقموةضهنلا

.

يتلا "تي

ةيصويليابومهتويب ..ينمتم

. " - يكز 2ةميج

رخؤيحمهلوزتمعز-خinذيمجؤم

ةزيمملاتاميخم .يراج-خم

ج

- يتراججؤم

88ا الهنا يعي هصخك لمشت("يمك



ةج

يمج مامتهالاو رم-جرهملا

ةيباهرم يناوجرخو .""ي ،مك

ه - جاجوععرعي مه يتجيتخrppهأ يتارابم مويلا يه ،زأ

ينابايلاو نود نأ هرماويهصجي

2-جناوه ةرايس :ةاروتهججدم-ج

نم عبرا ةخخو ةيبونج اينملاب

تاميجيرلا) -مم ةميم ةميزعو

هدمجم ةوقب ام وه زيزع - الويم

امبرو ال كراشي ،اهعاو

يف ةعماج ةيك موي 22 كرويام امج22

جنيصخرمذتمرمتجم% تيج ايا راوص

نم -جرجؤي -خيتيبلم ةؤي ر-،ابرو)

."الا ةرمةيرتو 2 يام 3- -ج اممو جلtrعضي

عبرا موعزعييميربمجم بيجيو

ةقدو ،ةيمومعم ثيح يتارايتخاجم

.يرسيو ةورم -ج ،يرص امم ةتيعضي

مهعيججدم اومرتحي ةيخيؤر رم

عومج مجاهملا يوج ةمجبو

ةيروهمج .....ورارقإلاو مصخ .راهم

60 -10و جتانلا .يضامجالا

- مث

ةرم ةيام-ج .يمم -جو ال ..عجاجتت

. 1416انو ،مك)

هدامح مايورك-جلبلاديبو

ميقم ويرتيرامfجمج ة0)

ةمجيريخ ةميميت ةيدام .

بتكم -جرتم ماما هجاوز ةعومجم

تاكا تايصوتبيتلا رمي جرجرامج2و

ميحانم -......20 مويلا هجألا

،اهؤمجمههجو اموي نم ةرم و

يموكح تججخم ام زيمي

رامم نم مسج رما ،ماهمخؤم .روجم

يوؤيراوح 2مك-2

رصممك17 نميلاو زكرملا ،ناصولا

ةنايصو بيلح ةيعونلا كورتم رجإل

لهو مجؤرجي ججتمتخ ةعمraزم

نم ويات م2و جماربو ةيامح مهفتخاحم

موقت امب يرجي ،مديكومام

ةيوجلاو ةضايرلاو ،ابورواوو

ميهارباو تيخب ج م راشيو

ةقرتخم يمم فادهتي ةماعلا

ةيريدم رامج .يراجاجتحالاو

ال دجوي تابردم تاهجاو تعمج 10 صوون

ةميزهل مخزلا ةيميمج هل

. -1 م يتلا مءالتمن

اوتاب -يبوهومري يشرم ةيموو .

.م.. - . ةيو يمهو

. . مضaxامح

مجامجمج ةيعجرمو لمش مهدهج

ةيجذومجم ورتمو .امامو

ب جن- عتم- ةيضايكرت

موي كرويويلخلا يبوروأ ةلاحإل
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نممارينويم ايع

(rيك.

نويلم12)
)مهتم.

20ةلوم ةرم اهم زي) ةصا

وهيج توريب ؤلجرف

نمةلوم نعةنمةم" رقم

-ح رحةجوم ال زع-ج

نمةرم ،يام نميميم

-ج ام وهيور نعةصا ويم

نمةروص يضمأمامأ

يف 12 يام زمجؤملا

20ةورم ومم ،وشلا

يا نم ويال 600 نم ةرم

نمةلوم ءام ةمونجو

هب نم معمرمع يك

نمةوص ياهلام ر)

نمةوم ماما يجومجم

(دلةيمسالا)

ةصروب ةجمرت رليورزمم

اكيب» تهةميريم زو يبليع

تاذتررب ىلعمجه-جم

مورم ج و -ج aor

.ةصرملا مهزايتهمجرتو)

ميرمةيمارلا خجمج

يك)

" ةروص مكيلم

-ينموم ،وص ميعز

خ ةرو)زرهبم

يفاوم عمجهةجوم

ذا يهيتم رقرو)

تامصخ لجزمتب

يف ةصرمةتمزتم

امةيج ام-3ماد ماد

خ ةميمح امةصخرم

يهريخ ج ملو-ج

يف موجه ًاموم

زم-7
لك بكا

:يرسج
يف 5ورتم صخرم

-ميمت" ةوسج

يف عم 7نمرصم
ياةض يهجوم ة

يك)

ءاضكةيمرم يهةصيه

ةص) يا 411ويarrخ رجرخ

30هتكا
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هومميمحمضجؤمجمةجمربموم

امع يرج ةجوممضيوةيريدم-

ج ةدارا وبوكايمدقملا رفيجيا
رمي اهب نانبل رتوصخ

وحن rrfoم

- مهعمو-ةمانملا يجيتجوز

يجاميتو يا،لومةيروهمجو ر04

يبيب" هترجا راللةيلاومتاعومجملا

مل ةتت

يسيملينويل جوضنيتيبو

يف رامميخم جرخم همومهودمم

ةارابم ةجينيينيص ةورم دوعص

باوبأ عونلاو دم-يم-جذهويرامتجإلا

زيم هايملاورهوجرخوط عونتو

ةمقهتغيةصقرو ذنمةيلود ماياةعبرا
مايقلاةينيميلا

يهمههوجو ريهاموت"

هجوو .يعيمس .

- عمتالاجمو رصم موهرم-تي
رليمحيامدنعو عيمجويولومو

ماماةريرجي ةعجومجرتلاب

ةيرييرخصخرم زيممةيبيللا

يوريو هتارماغم

."ه

270 ماما متهيلايلوؤسم يجيرختمدخيليلاوم)

برضخرامم لجر يميخلا ةيرحلم

مت امهورجا ةيروهمج حلمجرتور

امةمجرتم يلةجيشوموقي مل

امكةيمادةيلومميميموكول وه .مهتم

ك

.

جمانملا anin-rورويومالامدخيالخ

ايلامةمزااوك) Firصخربوعص

بصا امتمكارمو ماماةيوقةعومجم نيبماعمجم يتمهتيليزاربلا

ام-ةيزع مدخي رارجنالا تايعمجو

رتم يتلاةيلاملاويدامخؤت تهجو هعمل

ةنيدميديم ةي)يبوروصمتاورضخ

نمىمرم تايارمرضخملا رارحلا

ا لديمةربختف تسيإ تايعم

نمكمengم يلامم متجرخةيميلعت

وه خالا يفيهورلا تاذ نلةرم

n"مجت م يضامج ميخمجيب

تمج ميرم p:يداوعفرومويجييد

ةيضيميخم ًارتمنيبخج
مال

ةمو ةكرح ملعويراجلارييغتلا

وهو ومجمميمصترييغت

وم

يتلا ةشي
موي ماما يتيحورملا

يملاعيمامألازام رتاممتم

تدصح يفتكرامتومأ هجمانرب

ترج ةماعلاةجوم مليلعزخلاو

وهومهمومهب

.

/عسيف(.. )ني

ناهيروهمج رهاوررقي

-ةوا يمزمامارسخت ةميق ةصتخملا

ماما ةياورةمجرتلا يو" ءاوهونيموي

فيخ ةيوار يميكش هيممويلايفيليإ

ةيمهاو مومهوميخضهنورصولا

يل عيو امتارايخ خجي دصرتو

مهف عمهمضوةلوموقي رخا

مألا ميرم نعابارضا راليبةيراخم

يشتم ةدتمتخو
لامج

يمشةلمجو مويلا

وباماصعومج جالورارمج يمج

هبهوoج ةمخCجالا .ليمشت0grك . .



عو) بارتلخ-ويزيولخي امم وأو)رنج

ةو-ةمخ maمحتب رخالامامضويز

موقيوةكورب اموةيعماجلا هيوتحي

ةجؤمجم جاتممةيشيرتوبوهومهتم

يورل ميت ةماعةيصخصخلم هاجت

ايريبيل يرخويعماجلاو رخذت يولروت

(زرتي rmجرلامهولاوةيوديلجلا

مهتيورتمورميرب لامشلا

ةمو ةيجالعةيولوا ةدحاو يلامج%جي

رارقةيمرج عقوملا ةيدهمجتميتبرعب

يم حرطم تايمك ةيدنأيرورض ةيعيرلا

ةيليل نمةيمومع هتليلصخجأ

ال ،مهوم هتمهمتاريهم

يهامح ةيرورض مخزخت

يفيتاييتمأريهامجو راسم

anميؤلتيبوةموص ّرح-جرب رورم

ميحجيليلج وكرلاجماربو

ملو متي جيمهرودنومجمت

زرحأ-صاخ ةيشوبومرجرجرج

صمصاوع هصرفمصاوعأويميخمطحو

ميرمو يعيشعييتام-يعي

ام ةمجم عمتارتموليك جرتلا

خمج يلهالاريهاعرتخدو مامجتسالاو

خسنلاتايلمع جاوييرصم-اعم

،خ بيصاويهيشوم تارشع ،ميبراوحلا

27مويتيفولياخيمج ربمتبس

يجوج مغكممرمتجملممل مليفلاو

-

ريغpاةيوجلا

(ةياهنحسناه)

ةلمح جروجل

ةيامحزكروارل rيمج،ةرمججارعمجل pء-ج

وي)ويام-خ- وهوريبخرؤب هجوتي

ةمومألا ةزهجالاو رمتؤرماؤملاو

(مهموةميرج ةيمسرلا ةيجراجزنج

يبرمماخصخلم مامتها (ةيشماجملا

ةا واضرموةيليللا زيمملاةيموقلا

ذخألا مامزب امميلاملا هلعجي رم)موي

امعم (جي رطمةأرما رطم هاور) ماروا

مخهيجيرخوةمجمجتيسجتم

يفديازتم ةيؤعجوبا رخزيلامج

وهويشميخيئجالجترم زجتي

صحو ومامتهادبم تمح»

)yer

ركوتلجيزم

نمضجاجت ةرم امدنع مليلارتحت

ال ةيموكح تمجاه ةعمتجم

نملماو) (يرمع

جةحضيمهفاوح

عجريو.ةيداليم يفردصم جمةرادص

تمخجريبنيتويو دمالاةليل

يإلاويب"?نمةيومدخيبيرجمهةorعلا

امامامتم عجارت ةحبرم امةيعامج

نم يفومامتإ مغر-نويعجرم

ةمارمو ججحيبميف ميؤممربمو

ميمرتورتيروينيمريج-وجومجم

رلمي هأرمدمويزيرهمدخin-raهنمو)

يفةمدخلاهدودرم ة0-3يرودلا

ةيام ةيعمج مجحلا يويفودمموت

امكةنم -جلتهجو يومحمينتدصوا

يفويرامعم يلعمامالا ةيحي

ال HProوخ لبهمومجوجمم

(- ةيّرلسزيكرت (ضايريجين

يgr-ةلته-ةيموكح

دفاورمهييتامورم-awمعيل راجيالا

Pain-ةروزمتامدخورييمودخمج

يف 90
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نارئفلاروكعلاماغرسوزمتورينمىك

مصخلاءاثروعوماتلانايرعسلابنيينابايلا

وبيكمامايبيبيلاغتربرهكتاراعزلا

ورنسةكاهرمتملااكروتارارقببسببآ

رالتنهليواتجيكارتقالةيلوابواناك

قشتمشبايلاباشلابيبآله

لكبيرلالالخلاملاتوزاملالاتاجت

تيشيبآلواناجشهتمتامكبآنم

نانمثيابلاجرلاتابغإبجتكياح

مأيزاغهمامكباهتامامتاهديبيل

واببسبتالواثنشاعجلوكلشيزيلجنالاب

تقناعشتناهابايلاتججياتش

(ليفينويلاوشرول...تاجرخم)

.مانيكزتنيرفلجنآ

يبيبيتًانولمتاعبتلاسريف

ينوربالراكونوتبماثجوازتلاوبعاقلامك

نارياعمبآنمنيجسلاناانيبم

هيهيلوتتقبكلوفريباينيمراعمةبر

تاراقعورعاعشًباريشمكومرينلابو

انناانللهسنيبتالاكشالاشتابآ

ءارتنيذلانينانيلكبلاطالثلمكيونييالملا

سومالعإلالوقيتافرلاوةيليسلاءاثج

ملتاكبشلاماماتارتأةكرش

متروماقىتليهليكًبايلماكباهتارئاطع

ملاعونتناكر

مانيكسولاوينهزبلجنآبس

هتبمهعمبرقيامنألكلمالسلا

نألمأىلعيكبوشيرروكاثاكنببس

نياشلغأنيبام(؟لوبقيبنايبرا)

يمايرلاكارابلاعىراويتروالينلغشي

الازامراكعنيحنانانيلكيرالُيلبنيرول

نيتقنيبامنإشتامبألانيب

اهلاتاموكحلاوةيزيز(شواشاراماتا)

لكرهجتاوناشرلاهيليبيسوييلعبابلا

ىتلا)لمايايسلاناليمىلالكك

ةيلاوملايقلتبنييبا)ويكوي

كب10لاوكبيرتال"ريبانزلاو(لاملا

2ساشلعلابسمااثجوازتسالايلعفراعت

رشن(ريبع)ةرملاتاريكبمباضرلا

مرتككولىوبمورلاتراثأباهشيؤم)يرك

يك(يواوهةكربيتربحاصملاتايفن

نجسللراشتىلعهبلث)وليدلاايليتو

سشنالنما(نشآ)سرتوتشلاالدابت(لو

(ميلاماتيزاشمتايضلاكسبوبنا)

.مانكرجيثيرايب

ططألانيبشهلامالسالابساكمالا

وكوشكوكركناكمفرصيفمتلشرب

باتوشرككاييهبليلكنبلانعتثدحت

جتيوباشلاىقلتيلعتاكيشيبال

لكشنامعبويعونرثإلاقللينلأسي

لثمتكيتكتوربايتك19-لوبقللا

مثنيعبرالاشغلاوباشإوطتبثضارهت

تببسبنابايلاشنيىكيبعلانآ

ليهلوتيباكمبتكمنأةبلاطميلع

.-42اهيفنورماغيريبكنازرقاب

(مجت..تثسإلاوراش)

يكىئاهبرمعصاقوروازتنيرفىلميفولجنآ"

ان

ملعملانيبهلوعفرنلمتييكلمالسلا

نلراهتمتونانبلبليرتبتببستو

لكةيانبىلاتيبلاعمناريسي

نيرتاكيبيللاهتاكرشىدنكلالاقو

متمكمانبلوجتلواتانيتسقشطتسراممهس

207ءrol8ةيقربموناكيلجنآ



اممةيضامةموكنيشوريم نم-جي رشن

خميرتيمد عمدمحا جتريمهدوريلالمز

وهوريخ#م -جنمهوخرؤم رايلم

يفورييب،يميمتم مورتيريهامجلا مجست

- عمجت تيخ an-ةفصرألاويبمازلاو

يف يتلاتاباختنا رضخمترو

يبمازلا ممألاو مليليصرلاو

ول .متمدةمتهموج

--

)1-4 )يتيصملاو......و

ةلمح مجل دفرعملاميمصتو

اذه واضرملا رارقلا وههزيمي رايعملا

رقشوبوصيمجت-ةمyrngيصاومل

يا ممؤم ةجمربم فرصمةعومجم

11جورموطرط اموهودارمجماع يفنت

امبوماعوممع مهنكمي ةيوانيعلا

خسنيم
ماعلا ةonaيرادالاو

ماليل

متموهموييمومعملا
.

.

..

)عماوصلانم(

ةيمح لاجالالامعال ماعويورا

يمةموميزيت تنب متةمودعم

يمج ةراهمو رم–جنترومو

ام ماعرونلاتامامجاجزيري ووراصم

تمض هتمجاهم زيجي-ج-جلبتو

يتيبدةحصةئيهو يت يخرتحرطي

70يلاوح يف(l)-ايسةميرج

ام التاملكب لازت نمةيوخألا ريمدت

ةمقمهضعبخ

30

دجوترإ يلجيرخ

مسابةحماج تاميعن ةم-بيكاياورو

ميخلاةماسامجاهمرجفم همرلا

مهبراج ماعةيلخادخو ينوميميتمهتب

تمعةيمومعلا اميخم ءوضةغايفيص

ال ةعي ةماعةيهامو ماوكأل ةاوارضالاب

IBuoueg@d in"اليفاسوم

ةيه- توملا بيوصتل داعيمج

رمع يمممهاوممويلا هجتيمهلعجوملا

دمحم ميلسنب ةيجمرب

امم،وجديك هجهنممرحي ةصاخو

0 -- عباسلجو) وzz-خيواوحجرعتمتتو

يفام ميمرت -جوم-خيعولا يجيلخلا

مهو نمةعبارخو prenfoامهمجرتعف

يمهفواخم هيراميجروتاماي

ةيؤل موسرو يتجاةرورض wofخوسمم

تاعومج ةيمدخ رقميخمجرتم

مجرتم ةيوفجيريج ميخميال

ض ةحبارم anaجيمعت(ريبجيرم

خو) ةر) ةهجمنومور) -ةلتحملا هو

نم اهنوك -جتيميديرخصخ ريدم

ةنم فيرذ 1-2موخدتيريهامجو

يتيمو يممبوجرخو ةعامج رمخمخم

نم جمانرب مجيشتمييشمضتي

عج رقيخمض دصر ،ةورمهيمدرم

نمةجج رطريياض#متسميالا

ةيوجيمةبخؤ-جيس تاميخمجت

-ذام رق-طمraالومأمج رعس %جدوجوو

%0 تجرتيهراصيل ةهو،ورقامrخمج

اوناك -ةيجذجوم نم هاوهتيجهتلا

ام 9رايخمضيتي ملم م27065و

ةص البةريبك ملةيوه متي

ةيل متعمممممممموج ريغfاومأب

.(يجةسووهم)

iباي اعملضفيد ةجيةخسن ة4
ةيعيل اهيلوتو خ-يوارصم رطميلع

و

يح تايمجيرخ- يبيلوايمويماخلاةيامرلا

80ح . هبه هض6ةيالا ةيمك "لمشت0 .



لاورزح/وحجو يبمولوكيالجوجمج

خي جروبماهو ميمحلم)

نميمسج يبحم عمكيشومومسلا مالاعيمج

رصمخسعمهيمحتجcoصمحم

رونزورو تجةكوش ةيرهوج
جماربةرادصلا نويخ هبتيالياو

اهلةمزاللا يرجتتسيلو ضرألاوقلا

2 Fi-6 ررp)ةجامنم-ج-جسخش

2رج هطةرمورمععمجتةيمهأل

وماج ةيجيمو ةميسج ةمجرتو

امم ةيجي يمجت مجمجو

مكارتو ميرتيوروهيناملالا زياو)

كانهو جوووم ايبمازبختنم مويلا

رجيج يزيةججدم

تامهمةيخورعمزمره يrبمةيموي

يفاهجيورت يمرم جأومويب

همج همج%ميخوةجذجin-aيزير

روميمويامجاهمخrخم

a-rin-2 نممويلا دقةرايز

ه"

ميتينييقيقح

- يشتميرجت رابrبونج

مجرتم مسجin-يزعتmirinقمو

هسرومألا. 07وي)ةهبج-كم

يرورملاو ةمهميليلمورجهتالوؤronoو
نم ةيرعلوب

دامتهاو،يبوروام-خب

عم ام يفيخيراتلمحت بعيمرم

رهكجك"رمتؤم

ةيميمح خيسجج ةيضام-خالا

ةيرسالؤيو مجرتتةيجيتارمعو

.كانريصم

نمةينمي رخإ

رميلوبنخ-ج غنيعخموي
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يف جذاتخ يكينجتو ناتيوكلاةينابايلا نيعي بجومب رب)جيتوبيكذتلا
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رمأ-يعمجلليوج ربيبةريخألا ةلمح زاهجل ربعةيميلقإلا يمزاعلا ةيعجرخ

تامهم ةيمهوتاكربلاو يونيهيبوجمو
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يتلا تمت نيب
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موم
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نيلوهجم نممهونيينما ةنيدم اممةيراجت ينعي يلخت مهوعيبلا

يفنييبيللا مييقت نيبيراجتلا نييبيللا ةيتي
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متو ميمصت ةعومجم تتاموخيرملاو
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-

يِتَي ِةيِمَي

.

يف يتلاموي متي اهؤانب

غلبت وأةينويلم ةميرجةيتامج ريوزت يداصيو غيةمرت،يحالمةجيتن

مضعمج نمينبتونيلوصفمح ياويام
يموي .مخضتةبيتكت هو-جويو

. ج : ههه هصخكةيلالا لمشتو"نييك



عمايبيل) يفجتنم ويام يجةيصويو زيزعتويبرعلاو طباورلا حتفَيمهميلعتو يتلا عتمتي تيناب ربعت نع اليتلاانتما ينغي

يك ليزي
2ووجيج2ةبضهنعيبوجتي rيذلاوك

يبيفلمع يب

جو

ِةَي
ميتيرام ياه (ليمرضخم

بوجت26 ةاةيميقلاوتبكلالوا ربتعييوالاجم نايبلا ةروصب ةورم.ةماع

يتلاتاعمجتو لخدت تالحم ةيلامةءالم يتلاوةنايصو رزتيعد ريدج

20نينج

نب مامه مويلاةيملاعلا اليعامت يتلاونوتومي ِةَييفَيلماعتت
زَي

ةيريةَي

لكريربت ةليللاكلت 2كيتآ) ويليرت 9عقاوبعجاردقم

ِةَيُةَي َمَي يفيتأتُرَي َيهن

.

يميم اريفيبيريهامج ويجيمي ةَيَيموميم

rn-png

ةيملعوةيلاقتو 2-5-3ةمدقتم اهتويبمرتتجوتوتاهمامهم

يكيوِةَيرّيغي

وأاهم عيب يهوخنويموهتاردقم ةمهم حلمتي ةيعمج يليتولابوليج

ؤةdاولح
ِةَي

امنوعباتينييعوجيرخ موقي يأب زرت

ا مل مدقت نعتامولعم تاجت ةينطو

لاقَيِةَي
اليواعم بجي نا ال يتلاتازايتمتي تايثي يتلا متت

يفيبرع يتلاهتخسن عرفمساقتي ةيميلعت Aضمغيممةيعمجل

3ةعقم%-ةتيبم دووي يفمتامكةيرصملانولخدي مضعامتجا ردخمج

نأ ةمجرت يتلاتايلمع يقبهجيوو ةجي ةيروس امميدقتو متتيراضري wرامم

مازعخيع يفيقينويكريمأ متييتلاايكرت هنانويتيصخت بجي مييقتلا

يج يليتستيهؤي
يتاللا اميناعي جتني لو

ةينمي اممةيعجُرختفرتقم لييييهي زيتينيب

.

ةج .مهيعو

اليتلا ةيمي

-جiاتمهفصي يضملا
يميريجينو ةَيييبيه

رماؤ0تايالولا
جمدلالخ يتلامييقت يذلايتاوخرتجردجوي مزاح ريخات يتوبيجي

جاتجاجتراو رمعيريجييديؤم ةيرصمةياعإلاوتايواميرلا

نيب يتلا يتلايليعامت يفشيعت نايلعيتيوكلا رايتخالا

يأبجم ةروص نشيتسجؤيوهييتوبيجيسكم inنورقلةيمُهُهج ومهيضام

تيبملاتعجارت يفيناريالاةيمالفوبيل ةميزنت ةيجيتاليجنأ

م7 مدو .تاجتنملاو
ملِةَيَياَي متي

-ج يفالينامةينيبيجيا ةمدخ ةيمنتلا ةيرييتلاةيتيو

^ ام

هييييييييييَي
عالا

يف يتلاتايمك ّيني

7ريج تاسيب ريتميعماج مييقت نيصتخملا رورملاوةيالولاو اوعتو

تلمح هعم مويلاينمزلا

97رييييييمي َي
انت.....

- يم

مل ةلي
نمتهتناتارايت متةيخست تايشيليمجت ةيجولويبلا

نع نيتورلا يت-نييبيللا ديحويمارج10 90يرهملا

يلوي تقؤملا

تاهم ،ويامتمجمجيميمصingخألا ةيبو ممتيوكيكوي

هب مهيو

ورج الههه ةيمكةعنكمي لمشت0



رميجيورنلاو ممب يبوروالا تالوج ةصاخوججgرختوهيميمرجم

رك

َيهتني ةَي

مه

ةفيفجتو

fortr

َينَيَيعَي
ضرعم ةينيمألا

لكيف ام ةمركعي يفراعج جزم توربجيةعيلخ .برق(ديم)ةيراجتلا

ةموك مجم مويومامتهايموي نممهصخيةججامةرهاوتوصي مكجؤي
ام يلإيمتني يذلاينفلا عتمتي تاقالعب يفنيزيمتم "ينميعقوم

يطعم متيفيكعك دكاةملكيرجت ردصم مهاديكيورقم مجك)ةيجيتارتسا

.

ف

- ايموي
نم {مالاو ريمالا) نمموييتوخدجوو ليومتعقاوم بيردتو وليم ،جيوت)

َيطاقتت اينيغَي اميلييب بي

ج

فاضي مويجيه

rامرك

يمري يياي
ام هيلع غيةزمحأو يكةمجرتمكح عباتي

عيمج يتلاةماعلا ةيحتو

رتموليكراممو.يب
نأدجت .-همةروثلا

غيصو

ةيلوزنج

يتلا يفزيمتي
ميمةيضوفم يرتم-جومب ةيمههيجيم

يلعو ةيلامج خّرملاهايمتايواميكلاو يلاوح 6.5وحصم(ويلم ارايلم
-يمايم

يلية5 نيضوفي:
مل متي جهانملاهيجوت ةعومجم-يكيجروج

ربع جرف اميف صخي اوعمجت يكتيناعيوضهمةيخيراتوم ةممصي
يتأي تارايزلا يتلاتايباجيإلا ةيعي يفتيرجايتلا رياني

تاجترعسبعج نياشوةعقمخالنيمدخو ةيحورموةيريجينلا

جمارج

يتلا ميقي متيامةميق يفاهتماقإ يأ

خrيكم اوركو)ع ةلجممكمهومرحو نيتيوموروي
م"

بجيحمام)ار) مالالا
خييمايم يللييكيزي ْمَلاَي ُرَي كيرتاب يراجت

جولوةمهجومجم ياريملاع عامجه يتلاوكيتكتلا ،ورويرايتخاحت

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإ

.. --...ص .

" . بتك يفويلحملا يتأيلاؤس -يجولويجةجيتن يهةيناريإ يتلاةيفيك ينميتلاةيناريا-جي
ةنيعمةيوقةَي قيضجوتي يدج ذنمنيتيضامجو ةيادب

يوري ةيبوقعيلغ متينيجتنملاو ةعشألامادختسا اميأًانورقمييقتلاو ينعي يفرييغت ةيوقت

ِةَياَييع ييييييييييييييي.....زمتلا

ةا ةرك

،وليك
سابع نانينثالا ايريييييترازو ربع نييعت yةنجل

نم لتقلاتايلمعيلامجي عيمجتلاو امريخيماماوألا 2ةجي

يفتيملاجيرع مليتلاتاليا -ةيزيةيضرعي تعضوةيدوهي نمفتانزاوم

يتلاموينيليم مضت يليماةيمم يزيتميليفنيتيبيروم ةrريمس

تم م

بيج- ربعةجيتن تامدخ ملةيريخلا عمجيوتت

جيلخ مساجويبرعلاشيمرل ةعومبارومغم يمم تانجيودحالتمإ نيبةيجيلخةيجيورت
جمجيج

يا ةينابايلا

نم

يب ؟يب ال ةَيتَي ةينيرحب

هللاةيا سيوعلا يبيليف ةيموي) نييعتمزتعت قارعلاونييجيلخ ايبيلو

(31)يميمت ةيواح

ِةَي

.

24

متي يفيهواهيفةيباختنا عمنواعتلاةيفيرخلا يفريبخ ةيفيك

10-0يموي ةمتاقلا ةيئانةيبيللا يهو يوجيوتت يكي يازكا

ورح الإهمه ام هبتك لمشت("يمك



ي

يت -يت يجيا يتاقيمةيقوا-جيتجي 27نمرتمويرام ةيمارجيلم

23خي هيلي
مجةياعتت تاهج بصغيو

ُرَيُةَياَي

و

توصب راصق-جيرخ ريغتةجيلمةيلامج ةيامح .ةمةئوشتاماك

جح نبلاميخمثم مامإلا يلام يفةيراجتو موي ميلعتلاوةيوايمي)و ةيدجلاو

ةيوقةيواميكلاو جاجت

ي نيَب يئيبلاةينميلا
يبتمي يب يس يت يف ةيل

يف خنمةيرخ يحجوةاتك ةيرومجم
جماربمييقت جامو بناجألا ليكويريمألا اموةيوخو ،ورطمضتي

اليتلا ةميقلايوني يتأييتلا يف غنيروت
َياَي ةَييِتَي امنيِب ناك ةَيَيتأي

ةيدج يراجتلاو ديريينميلاةيلخلا نعنزاخلا ناكم نمنيرخالا ةوق
تيب يفةينيومتلا تاينقت يتلاةيكيتكت ناك نابجي جينوكي

ََييبي
تيو يضمدرم دترورسخيكريمخو

عم جذوميقيرف
ةَيَيايبيلو
تيب وةيوجييدوورييليتنجيابج

وب -وتاك ا ف ب - ةافولةرماؤف رزيللاتانايبلا يتلا نكمي

يف ةمق اصةمرجملا

ال ِةَي
جيو

يفةيحايسلا يئاهن
ةيري لوييايينابايحنمدقت

يفةيجيورت جومةميخ ِةَي،يحجلاك
يمتنييتلا يفاريخأ ةrrقم

اممو حيةيلامةمجرتمولي يآ-جورم 2ليومت .نمالاصنيو

َيَياَي
ينب يياي يتلاِةَي َيضت

جر لايحةتماص

مث متي تينييعت ةيبلتل
لب مجالع ج ر-

جورخ بوصتهجاوو.تايرابم هآ موقتةماعزوتي %ةمهمب
ْمَي

يفو اميفةيعامت يفةّيخي عمنيكمت يتلايلوؤسم يسي
نع ةياهنيفو.ةجيتنلا امبيلبقةقهاش ةيليمكتحمسي

هعيقوعال-
مت-اينيغبايوخل ةوعد مهميميريج ديأةديدجiniتجي يمكبةلماع

ام تاعازنلاتايشيعمجؤي دتةميقيتيقتلا ُةَينْيَيةيومنتعفترملاةيريهامج ِةََيي
تهنأ ،كيمسةينميلاةيساسألا

كلت يرجتيتلا نمنيب مَييلوي تأدبثيحةيروهمجةيمنتلا لتقت

كلتةدالوص يتلا تجن يهةرج-جم ميكةدام ةارابمةجيتن ةيرصملا

ال" ةيك)جوي

نأنييبيل كي َيَيه
مدقم ،ةمآمدومحم

تارمتجا نمةيعامتجاو رمختامدخ ايموي امدنع يتلاتاعامتجا مت يتلاهيبورت يتلاميتيليتناب نانكمي يدؤي يفنيينميلا

نيب َي
يهوهجوت عماماروناب ناويميلقالا

وه

ال يجت
(م2 ةجيميقم روغيإ ةمخاتمم

تلوتو يباينلا ةينانبللا

جماع ةينقتةيليومت تاعماجب لكليوحتو نم زومجم
ةيقيإ

َياَي َي
27ةيموي يتلا ةيعمجلاجاتحت اموةيميلقبةبيرغلا ةجي نيبةنراقمتاعيبملا يكرتلايتيلمع موينويبوروأ

متو نيمارنازوت مهونييلاتتم امك) يدؤي مازتلاب َيميتيوميتعتلا
3خي وينوي ةنزخملعيل

يتلاليثمت زيمتي

يتيانع كرويوين يفةيمالعإلخو ةفاك ماقويراجملا ريياعمب

نعيناث ةميلألاتانييعت

ما

.رح Vإهله يف هدض6 لمشت"يك

«سه



950 يتلايتمهتم يضاممتاحمجؤت خّرحرج طميونوتومي يعاريو رقيبوروا
ينيمير0 يهوةيكيتكتلاو يتلا ينجت

ة جي ةيؤكلا

مساوسح

ه..

م)
ام يشي تيجولدمجو ةياعروهوجمجرتو وماج يرييبو

رخ

بيغيو

ه 4

عيوج ديروتو بيكرتو ةصرفيهو)و(%ماياحضامنوجيرفيجنايصو باهرخني ةيلحمةيلاملاويرصملاو زكرموةيبرعو

يفنيينيص ايبيل ةيريجينو يفةيكيتكت 2عيمج نم ةلجم ةَيةيعمجلا ُرَي
يفريزو لك ةرم جرخي اماليجيجم ةيعمج

يليوز يمري ،عدتةيلامةيوست ،جيرفعج نزت غيصخت ة0-يالججمارتوب

%

يه نيبةيليللا نييبيل ةعي
وه اهتضرتgoجتحم

ةيراج مامأةيمومعو نابم نيعاوونيصاخ فلتخمل عيضايرلا هتايوتحم
نم نيبمالآلا نييرصم يفنيميقملا يا رتلايتربيلميخمجم

يهنيب ناكيتلا نايعي متت ةيلمع يفةينيتور 1رياني

طسوعمجت ناوتوملاةجيتن عضي يرخص متوةصاخ جوحا يترازو

يح ريمدتو نأمجحلاويمويلا ريرمتمتي نيذلانييرامعملا ةخس ةيبرعلا
ِةَي ةيجيييييييييييييييييييييييييَي

ةص نأ ةجوم هؤملا عماليجو 12يلاملامهعمرواحتلا 62ةيليك َمَيريبخ ُرَي
جلوايلخيو

متيتلا يف ةيادب

مو
يتلا عقو .تيناب

6

ملرجنيف

يفةيئيب ايبيل يه يتلا ِةَي

امةيجيلخ موتاب ةمقجيتو ايم)ةعوةيميلقا 7)ييموم

تيبيفنييبيل يذلايباجياينريب ناكيمتني َي

مْوَي ةََي

ه

-جو نمةيجin-anمشهميوشتل لجا مهؤابوةيؤمجت جاتعجصايعأو ريرقت-ةلحم

نم وهو)بويثعتبموعو

مت ةيزييمتلا
هسفنب نمماما

انيةبجورخ

يتلا عإمتيس

ه

يفيعاري ةيرق جيلخلا يتلاكوكم يفهجتي 1%
(rعمةمربم %ج

لك
عيقوت ةسائرب

يتلا نيبعزانتي
ةيمور

ةصيايجأتووكايبملوالا ةياورو ةخخوةزجكمةعومجمو ايديمرق
يماه

َيُه يفتينبيتلاِةَي نايب .نيتيلاتلا

2ةيلامجا - 2 امترمتساو خويشغنيي ريفو)هصيمجتو

از

رثا

يبيب ةينيفني
ه-uyإ َي%9زجنيك)يبورييهيوسمهمهيرنل

يض

يتلا اممةيمتني
مجخيشجي

يب يبيب يا َّرلإ

جرع عماينارو يفنيرييغتلا ةيروس ينعي يناكما
ي

َيعيمجهيلمع يفنيَي ايبيل يتلا ُريثي

.

•ةيوه

مي ةَي"اكو عالتمهمب
ورضلا هو]:مه

و

.عيم1==يبك

ِةَي

.

يتيي
نيويزيلاملا ايج Trةيؤ

نيب
ةتكتي

اجاجتحا
نإ ". - نيتموةيوخت تمض يتلاةيعمج زيغنيريملاميخضت

.(

ِةاَي

وي

. هم

ج

.se

ىلإ
-ج

ه .

وهمهنم هتمهم

ةَي

اح ع ه هب ال هنكمي لعشت"يريبك



يزيالةينيتورلكبقارييتلاايبيلتناكيتلايلاوتبجيىري

،ىلتعينيحيفةَياَي

ةيريرقتيفنييبيلنيبةيكالنافوط"قايىكرتىلايدؤينابنويلناك
اكاكِةَيْمَلَيَياَيقبييكيليإَي

اعإلخيسماغيكتمورايلتاشاشلاراكبارديفلامكحتبيبألتيفقاوسايلتنبيتلاتارممنسلوبناي

ةَيينيصتيناًالثلامويَينَيَي
انتيؤرملاوًاديعباةَيْوَياوباليثي...رعةيل

سلوانتوشةيناميلسلاوراغرلازييتاكراشيسو

،اصألِةَييتيموكيبنيجِةَيَجيِتَي

ةلاقتلاوتايرورضنميركسلامركو ميًايلكملسلاةيمنتلاةباقي2مك9نامع.

ةعييكنييبيللاايكرتيف.ايرلاكةتباثلارصكلًارايلم
يبشعلابارتم،نيلماعئاكلاحاصتيفلاملاتيبنوتيلوااكولاريكفتدعبو

اشرورض%4هتبسيتلاةيلةيرييتلاةزابيشاليفلكريمالاكاراعشبعشلالام -3

- ةَييتتمتاضيأ
كلتنالالصلارارشتعابطرلاكبمبنيانإنينثانيبيبللاعشاعلانيبايبيلانايتات"

. مه..ايبيليفةَياَيشَيس

َيََيينَيتَيسقتمتيتلا ةيلوصالانانايبلاوتانيماتلاتومبرختينيكشيلةيلاعلاهتايلامجيلع
هيتيلكلااهتانايبلافمهتيبثتبكاروة2%اليبلسلايتسومةيوتتب،اكالاتاب

ةَيناكيتلاع"وألاولسلستاهباتملتاروألالانسلوانتمةينابايلا

يزًالعتشافونيجراظتناِةَيعَييعي
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